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 )16بین المسیح والنبي محمد في القرآن واإلنجیل ( 
 حقائق اإلسالم الدامغة وشبھات خصومھ الفارغة

 الرد على ضالالت زكریا بطرس
 حدوتة األنبا ُجرِجي: ھكذا یحارب المدلسون اإلسالم!

 
ن حدوتة تبشريية يل) تتضمَّ إميمنذ حنو عشرة أيام وصلتين من زكريا بطرس رسالة مشباكية (

لة قامت بني راهب نصراين م كاتبها أنه جمادَ قها إال أبله، تدور حول ما يزعُ كة ال يصدِّ مضحِ 
وكالعادة أمهلتها، وإن  ،عليها اين أن أردَّ وثالثة شيوخ من أئمة املسلمني يف العصر األيويب، وحتدَّ 

ادلة طريف اجملاختذهتا مع ذلك فرصة للسياحة يف كتب التاريخ لعلِّي أصل إىل أية معلومات تتعلق ب
مين فجأة منذ أربعة أيام على التعليق على هذا  إال أن العزم صحَّ  ،املزعومة، فلم أصل إىل شيء

ري ف أمامه حيارى ال حنُ سنقِ ًال يًا مستحيخف املتخلف الذي حيسب زيكو أنه يشكل حتدِّ السُّ 
الضحولة واالحنطاط، على أن مستواه الفكري والعقلي على درجة كبرية من  جوابًا، وهو ما يدلُّ 

ر نشُ قو�ا على املسلمني على أمل أن يَ طلِ و�ا ويُ ربِجم كما قيل ليس أكثر من آلة دعائية يُ ًال  وأنه فع
وكانت نتيجة ذلك العزم هي املقالة التالية  ،وتارخيهم ورموزهم يف دينهم وحضارهتم بينهم الشكَّ 

باراة األهلي والزمالك يف �ائي الكأس م) قبل م2006يونيو  16اليت أ�يتها البارحة (اجلمعة 
 بنحو ربع ساعة.

 ،قرة فقرةفة مثله هو وأشباهه، إال املضي يف قراءهتا فِ هذا، ومل أفعل يف الرد على تلك احلدوتة املتخلِّ 
ت من شيء، مر التثبُّ ًال بأول، اللهم إال إذا احتاج األمباشرة على ما جاء يف تلك الفقرات أو  والردُّ 

فة يف أن مجاعة من ص تلك احلدوتة املتخلِّ وتتلخَّ  ،كع إىل هذا الكتاب أو ذات أرجِ فعندئذ كن
ني ذهبوا ملقابلة امللك الظاهر بن صالح الدين األيويب صاحب حلب يف شأن من الرهبان احللبيِّ 

ف جميء ثالثة من أئمة املسلمني وهم يف حضرة أخيه األمري سكنونه، فتصادَ شؤون الدير الذي يَ 
رة بني اإلسالم ، مناظَ يرجِ بينهم وبني أحد أولئك الرهبان، وامسه األنبا جُ  ر، وجرتْ املشمّ 

احلدوتة  وقد أظهرتِ  ،بالضربة القاضية على دين التوحيدرًا والنصرانية خرج منها دين التثليث منتصِ 
ساكني كة األمري األيويب منحازًا طول الوقت إىل اجلانب التثليثي شامًتا باملشايخ "املاملضحِ 

بل زاد على ذلك فأسرَّ إىل الراهب املذكور، على مرأى من  ،مهوالفَ  احملتاسني" العاجزين عن الردِّ 
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 خ بأعلى حسها أ�ا مصنوعة صنًعا كما سنبنيِّ واحلدوتة تصرُ  …ه نصرانية روميةاحلاضرين، أن أمَّ 

 يقع، وأن املقصود منها ضه بأي حال، وأن شيًئا مما ورد فيها ملبالدليل القاطع الذي ال ميكن نقْ 

ثني عن طريق إيهامهم أن أئمة املسلمني ع الروح املعنوية جلماهري املثلِّ هو مكايدة املسلمني ورفْ 
 عشي العيون!أنفسهم ال يستطيعون الوقوف أمام ضياء التثليث الباهر الذي يُ 

ليق يف الواقع أن إذ ال يَ  ؛اهاًما عن نزويل إىل مستو ر للقراء مقدَّ واآلن إىل مناقشة احلدوتة اليت أعتذِ 
يات الطفولية مأخذ االهتمام، إال أنين قد الحظت أ�ا منشورة يف مواقع ثل تلك التحدِّ آخذ مِ 

أ�ا قصة حقيقية، فقلت: إ�ا  ن قد يظنُّ تبشريية كثرية، ومعىن هذا أن من القراء اخلايل البال مَ 
لُقمُّص املعتوه وأمثاله يف حماربة اإلسالم حىت ح أساليب الكيد الرخيص الذي يلجأ إليه افرصة لفضْ 

زون ساحنة ضعف املسلمني وأ�م إمنا ينتهِ  ،سون متام اإلفالسيعرف القاصي والداين أن القوم مفلِ 
يف العصر احلايل وهجوم الثور األمريكي األمحق على املنطقة، للتنفيس عن أحقادهم واجلري يف 

ن ساعة اإلسالم األخرية قد : "إح زيكو منتشًيا وشامًتاا يصرِّ ر هلم، كمصوَّ بيداء األوهام اليت تُ 
غم الفروق اهلائلة بيننا وبني أما حنن فواثقون بعون اهللا، رُ  ،"دنت، وأن املسألة مسألة وقت

ين، أن الثور األمريكي األمحق سوف تكون قَ م العلمي والتـِّ األمريكان يف العتاد والسالح والتقدُّ 
على يد أبطال املقاومة العربية واإلسالمية، وإن كان هذا ال يعين أننا  -حانه سب -�ايته مبشيئته 

لم إذ ال بد من النهوض مما حنن فيه من بالدة حضارية، وكراهية للعِ  ؛بعدها سنكون عال العال
والعاِلِمني والعمل والعاملني، ونفور من النظافة واجلمال، وعداوة للنظام والتخطيط والطموح، 

ات العمل ر نفس وباع يف ميادين الصرب على مشقَّ صَ نب أمام اجملهول، وقِ وجُ  ،االبتكاروعجز عن 
ة والظلم والرضا به واالستزادة منه والركوع واإلتقان والتجديد والتحسني، ال الصرب على اهلوان واملذلَّ 

"كما تكونوا إذ  ؛طبيعي وهو أمرٌ  ...من احلكام أمام الظامل، وخباصة إذا كان هذا الظامل حاكًما
والقهر بسبب ما حنن فيه، أو على  وإال لكنا قد ِمتنا منذ وقت طويل من الغمِّ  يولَّ عليكم"...

! أما النصر الذي سيبوء به املسلمون مبشيئة اهللا فهو بفضل أبطال فلسطني الً ينا خجاألقل: توارَ 
شيء من عوامل اإلحباط وال  دهمضُ تَّ يف عَ والعراق وأفغانستان وغريها من اجملاهدين الذين مل يفُ 

 هابون أمريكا وال أذياهلا من أمتهم، لعنة اهللا على كل ذيل تعيس!يَ 
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واآلن تعاَلوا، أيها القراء األعزاء، لنرى ما يف جعبة احلاوي من كتاكيت خيرِجها من كمِّه حياول 

هب يقول: إنه من املرَسلني إيهامنا أنه يأيت هبا من اهلواء! والقصة باملناسبة، قد تبنَّاها وَنَشَرها را

الكاثوليكيني العاملني يف إفريقيا، وإنه اعَتَمد يف نشره هلا على عدة خمطوطات يرِجع أقدمها إىل ما 
فة بثالثة قرون وربع القرن، وإنه ليس هناك أية معلومات تارخيية، ال يف  بعد تاريخ وقوع اجملادلة املزيَّ 

وعنوان  ،األنبا جرِجي أو املشايخ الثالثة الذين جاَدلوهكتب املسلمني وال يف كتب النصارى، عن 
احلدوتة هو "جماَدلة األنبا جرجي الراهب السمعاين مع ثالثة شيوخ من فقهاء املسلمني حبضرة 

فعلى بركة اهللا إًذا، وسوف يتبنيَّ مبا ال جمال معه للشك أن احلكاية ليست  ،األمري مشّمر األيويب"
على كل من اشرتَك يف كتابتها وحتريرها ًال ن ملفِّقها تزييفها فجاءت وباأكثر من حدوتة مل ُحيسِ 

 ،الً ونْشرها والتحدي هبا، ومثَّلت فضيحة مدويَّة للجميع كما سيتَِّضح حا
ثل كاتبها الكذاب هي ق القصة الكذاب مِ ع نفسه فيها حمقِّ وأول داهية من الدواهي الثقيلة اليت أوقَ 

ات كنيسة املسيح الظاهرة أن تدعو مجيع الناس يف كل من ِمس "هي ذي:  أول مجلة يف التقدمي، وها
روا باإلجنيل يف بأمره، له اجملد: بشِّ ًال عصر ومصر إىل دين اهللا حبسب البيان ومجيل اإلحسان عم

ووجه الكذب والتدليس يف هذا الكالم أنه مل يكن هناك، يف اعتقاد النصارى،  ،كلها"اخلليقة  
والحظ:  ،حسب كالم النصارىك السيد املسيح للدنيا، إذ األناجيل (ترْ  وجود لإلجنيل قبل

عيسى ابن مرمي  األناجيل" ال اإلجنيل) إمنا ُكتبت بإهلام من الروح القدس بعد ذلك، أما يف حياة"
ق فأي إجنيل كان هناك إًذا (حسب كالم احملقِّ  ،ة أناجيل وال حيزنونعلى األرض فلم يكن َمثَّ 

عم اهللا على العباد أن اجلرمية الكاملة به وتدليسه، إذ من نِ داري كذِ ف كيف يُ  يعرِ الكذاب الذي ال
ف املسيح تالميذه بالدعوة إىل دين اهللا من خالل التبشري به؟ أما ال وجود هلا يف احلياة) حىت يكلِّ 

ق يف نبثِ إجنيل أو أناجيل، فالسؤال الذي ي -صلى اهللا عليه وسلم  -إنه كان يف حياته  :إذا قالوا
ف ق الكتاب املزيَّ الذهن على الفور: وأين ذلك اإلجنيل، أو تلك األناجيل؟ من َمثَّ كان على حمقِّ 

من خوتة ًال ضات واألكاذيب أن جييب على هذا السؤال بدهات واألباطيل والتناقُ رَّ اململوء بالتـُّ 
اهتامنا هلم بالتالعب يف اإلجنيل وا على عن إزعاجنا هبا كلما حاولوا أن يردُّ  ونَ نُ يَـ الدماغ اليت ال 

العبث به،  يهم: إذا كان هناك إجنيل صحيح متَّ والعبث به، إذ يتساءلون وبراءة األطفال يف عينَ 
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ح منها االختالفات اليت ضِ ر أحد ولو على نسخة واحدة منه يتَّ فأين ذلك اإلجنيل؟ وملاذا مل يعثُ 

قطة فيما بعد، أما اآلن فتعليقنا هو: إذا كان على هذه الن ث عنها املسلمون؟ وسوف نردُّ يتحدَّ 

فعليكم أنتم أن  -عليه السالم  -هناك إجنيل يف حياة السيد املسيح كما تقول العبارة املنسوبة له 
ن بينه وبني األناجيل اليت بني أيديكم واليت إمنا ُأجنزت بعد ضروه لنا حىت نقارِ ونا مبوضعه وحتُ ربِ ختُ 

ق يط هبا الشكوك والشبهات من كل جانب، سواء فيما يتعلَّ وحتُ  ،ن الدنياععيسى ابن مرمي  انتقال
إنه مل يكن هناك أناجيل يف  :أما إذا قلتم ،فيها أو بتواريخ كتابتها أو الظروف اليت ُكتبت فيهامبؤلِّ 

 -عليه السالم  -رُّوا بأن هذا الكالم املنسوب للسيد املسيح حياته، فعليكم يف هذه احلالة أن تقِ 
ألن  ،ْله املسيحب مل يـَقُ يف األناجيل احلالية عن وجوب التبشري باإلجنيل يف كل األمم هو كالم كاذِ 

 د بعد.اإلجنيل مل يكن قد ُوجِ 

إن "ه: رها، إذ يقول ما نصُّ م به هلا حمرُّ مث داهية ثقيلة أخرى هي الفقرة الثانية من التقدمي الذي قدَّ 

ومل  ،دين بهته الكربى اليت هي اجلهاد وقتال من ال يَ جَّ سالم حبُ به اإلجُ ع أن حيَ دين املسيح مل يستطِ 
فون صو و عاة النصرانية املدُ  الذين هم أخصُّ  ر أقالم ِضعاف الرهبانومل يكسِ ع سيفه كل لسان يقطَ 

نوا البيان األنبا أو األب وأحسَ  ،فوا القلمأرهَ جعان الذين ومن هؤالء الشُّ  ،بـ: "جند الكنيسة"
الذي كان من  ،ان دير القديس مسعان الذي موقعه يف جبل مسعان يف والية حلبجرجي أحد رهب

ع واحًدا كاألنبا أعظم وأشهر ديارات البطركية األنطاكية"، ففي هذه الفقرة نقرأ أن اإلسالم مل مينَ 
فما  ،هة شيوخهمجرجي أو غريه من التبشري باإلجنيل بني املسلمني، حىت يف حضور أمرائهم ومواجَ 

اكون املشاؤون سون األفَّ س به املدلِّ فون ويدلِّ فه املزيِّ زيِّ ذلك؟ معناه ببساطة ووضوح أن كل ما يُ  معىن
 
ُ
ثريون للفنت عن الضغوط اليت تعرَّض ويتعرَّض هلا النصارى يف بالد بالنميم بني األمم والطوائف امل

د األديان األخرى املسلمني هو كالم ال أساس له من الصواب، وإال أفلو كان اإلسالم يضطهِ 
لوا مع أئمة اإلسالم يف عن أن يدخُ ًال أكان أتباعها يستطيعون أن يفتحوا أفواههم جمرد فتح، فض

 طئة دين املسلمني؟ر دينهم وختَ دال من أجل نشْ جِ 

غ عليهم كرمه وأسبَ  ،ح هلا صدره ومحى أهلهاإًذا فاإلسالم مل يضطهد األديان األخرى، بل أفسَ 

فهم يف الدين فلم من خيالِ  ل النصارى كلَّ ثلما استأصَ ر جمرد تفكري يف استئصاهلم مِ فه، ومل يفكِّ وعطْ 
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حني أجرب فرناندو ًال عايشهم يف وطن واحد، كما هو احلال يف األندلس مثيسمحوا له أن يُ 

ر، وإال سبان أهل البالد على التنصُّ وإيزابال ومن جاء بعدمها عشرات املاليني من املسلمني اإل

ق ق على من بداخلها فتخرتِ غلَ طنة باملسامري الضخام تُ أو اإلغراق أو احلشر يف نعوش مبَّ  فاحلرق
سه يه ورأسه وقفاه وفخذيه وساقيه وقدميه ويديه يف احلال وهترِ املسامري بطنه وظهره وصدره وعينَ 

احًدا من أساليب ل أسلوبًا و ثِّ له إىل مصفاة من اللحم والعظام (اللهم لطًفا!)، وهو ما ميُ هرًسا وحتوِّ 
وكما هو  !ر دينه، دين الرمحة والتواضع والسالمقيمت إلرضاء الرب ونشْ حماكم التفتيش اليت أُ 

القضاء على دين أهل البالد متاًما فلم يعد له من أثر، بل  احلال أيًضا يف األمريكتني حيث متَّ 
على عشرات املاليني منهم حيث مت القضاء أيًضا على أهل البالد أنفسهم يف أمريكا الشمالية، و 

املسيحية "بكتاب املطران برتولومى دي الس كازاس:  إن كنت ناسًيا أفكَّركيف أمريكا اجلنوبية! و 
ره ه العبد هللا ونشَ والسيف"، الذي ترمجته مسرية عزمي الزين، ومبقال فنسينزو أوليفييت الذي ترمجَ 

ر غريمها، ففيهما الكفاية مبشيئة  داعي لذكْ العنف النصراين يف التاريخ، وال"على املشباك بعنوان: 

عن  لْ ثل ذلك قُ ومِ  ،أحد الواحد األحد الفرد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفًوا

 ،ها أقدام نصارى أوروباستْ د هلم وجود يف بالدهم بعد أن دنَّ األسرتاليني األصليني الذين مل يعُ 
منهم باقية  بقيرهتم هم أيًضا فلم تكد تُ فة ودين، مث دمَّ هم من حضارة وثقارت كل شيء خيصُّ ودمَّ 

موجود يف اإلسالم، ذلك الدين العظيم الذي مل ًال على ظهر البسيطة! أما تشريع القتال فهو فع
وا أن دينهم هو عَ ع أصحابه يف تسويقه باحلق براعة النصارى يف تسويق دينهم بالباطل حني ادَّ يَرب 

حني أ�م يف احتالهلم للبالد األخرى ال يعرفون رمحة وال سالًما، على  دين الرمحة والسالم، على
 ،على قتال املعتدين حني ال يكون أمام أهله مناص من القتالًال فع عكس اإلسالم، الذي ينصُّ 

ص على العدل غم كل هذا حيرِ ل السالم والتفاهم مع أعدائه، لكنه رُ بُ دوا كل سُ وبعد أن يستنفِ 
عون امح ما أمكن مع هؤالء األعداء، فإذا بأصحاب دين الرمحة والسالم يشنِّ واإلنسانية والتس

اعتماًدا على آلة اإلعالم اجلهنمية اليت  ،مو�م مبا ليس فيهم وال يف دينهمويتهِ  ،عليهم وعلى نبيهم
جر رها سائرهم يف كل أرجاء األرض بالكذب الفاويستثمِ  ،مةكها األقوياء منهم يف الدول املتقدِّ ميتلِ 

 ش الذي ال يعرف احلياء!املتوحِّ 
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بل األمري ل الرهبان والقساوسة من قِ ن كيف عومِ علِ وعلى كل حال ها هو ذا كاتب احلدوتة يُ 

اتفق أن رئيس دير القديس ماري مسعان العجائيب البحري حضر بني يدي األمري "األيويب املسلم: 

 ،وحارم الذي بني ُعمَّ  ءيف الفضا ل جيشهوالسلطان صاحب مدينة حلب وأعماهلا حيث كان ينزِ 
ل بني ثُ فلما مَ  ،ن حوائج ديره ومصاحلهله م ضتْ وكان حضور الرئيس لدى األمري ألجل حوائج عرَ 

ر بقضاء حوائجهم وما وأمَ  ،ولبُ لهم أحسن قَـ بِ به من الرهبان قَ حِ يدي السلطان مع من كان قد صَ 
فحني حضر بني يدي امللك املشّمر  ،شمرم هلم النزول يف خيمة أخيه امللك املورسَ  ،وهالتمسُ 

بالنظر به وأدناه  وملا نظر إىل الشيخ أنبا جرجي استلذَّ  ،واإلجاللول بغاية اإلكرام بُ لهم أحسن قَـ بِ قَ 
ك األمري ل حوائجه متسَّ وملا عاد الرئيس من عند السلطان ليكمِ  ،ربهم له اجللوس بقُ إليه ورسَ 

عما ًال فهم"، فضالدين والرهبان وعيشتهم وسريهتم وتصرُّ بالشيخ وأخذ حيدثه ويسأله عن أمور 
ه احلدوتة يف �ايتها من إحتاف األمري للرهبان بَوسق بغل مسًكا، وبغلة من بغاله األمريية ذكرتْ 

ا، بل كان أمرًا ث هلم من اإلكرام والرتحيب مل يكن شيًئا استثنائيًّ وواضح أن ما حدَ  ،جةمسرَ 
أليس هذا ما يقول به  ،ي احلاكم املسلميف اجمليء واملثول بني يدَ ًال وا أصر يفكِّ  ا، وإال ملَ معتادً 

ر عن الكاتب أية كلمة تدل على أن هذا االستقبال الذي حظي املنطق؟ عالوة على أنه مل تصدُ 
جبميل  رَّ لكن اخلبيث القليل األدب ال يريد أن يقِ  ،عوهبه الرهبان والقساوسة كان شيًئا غريًبا مل يتوقَّ 

ت له ض اليد الكرمية اليت امتدَّ كم طبيعته الثعبانية السامة فيعَ ل على حُ لمسلمني، بل ينزِ ل
لهم اإلسالم أمجل املعامالت فال يكون منهم باحلسىن! أال لعنة اهللا على احلقدة املارقني الذين يعامِ 

حلدوتة كلها، لكننا موه كذبًا وزورًا بكل نقيصة فيهم، وإن كنا نشك يف ابوا عليه فيتهِ إال أن ينقلِ 
السمك الذي أطعمكم إياه  (بالسم اهلاري يا بعيد)ه أيديهم النجسة الدنسة! طُّ إمنا ندينهم مبا ختَُ 

ر حاجبه املوجود عند إن األمري قد أمَ  :ق حدوتتك، وخباصة أنك تقولاألمري رغم أننا ال نصدِّ 
مات واحلقوق"، وكأن عطايا امللوك أ من سائر الغراعطي السمك الرهبان "معاىف مربَّ مسمكته أن يُ 

فأراد األمري أن يستثين الرهبان  ،ع للمحاسبة الضريبية وأمثاهلاواألمراء يف تلك األيام كانت ختضَ 
ر احلدوتة أن اسم احلاجب هو ذكُ تنقصنا يف يومنا العجيب! كما منها! عال واهللا! هذا ما كان يَ 

م يف مواقع املشباك املختلفة، وبالذات يف املواقع متام السياري، وقد حاولت العثور على هذا االس
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ح يف الوصول إىل شيء! وأغلب الظن أنه اسم فلِ اليت توجد فيها عادة كتب ذلك العهد فلم أُ 

عهم خيال الكاتب السقيم وجعلهم من "أئمة ل كأمساء بياعي البطاطة الثالثة الذين اخرتَ منتحَ 

 اإلسالم"!
يوقِّع باسم "املشّمر امللكي"، وهذا غريب، فاملعروف أن لقب وباإلضافة إىل ذلك نرى األمري 

عطه خني) إشارة إىل أن أباه مل يُ قه األمري على نفسه (حسبما كتب بعض املؤرِّ ر" إمنا أطلَ "املشمّ 
ز إىل احلرمان، مع أن له م لنفسه إال هذا اللقب الذي يرمُ مملكة كبعض إخوته، فكيف مل يستخدِ 

د استفسار، هل  له هذه اإلحياءات السلبية، وهو "الظافر"؟ مث، وهذا جمرَّ  لقًبا آخر فخًما ليست
"امللكي"؟ ليس ذلك فحسب، إذ يقول الكذاب : كان أحد من األمراء األيوبيني يصف نفسه بـ

أتدري، أيها القارئ، أين تقع برزة؟ إ�ا يف غوطة دمشق،  ،إن املصيدة كانت عند برزة :سجِ النَّ 
زيد وال يَ  ،ع من عني هناكيأخذ الراهب السمك منه) هو �ر حملي صغري ينبُ و�رها (الذي سوف 

طوله كثريًا عن عشرة كيلو مرتات، واملسافة بني دمشق ومنطقة حلب حيث جرت أحداث 
ن الكذاب يريد أن أي إ ،وحيث كان دير الرهبان هي فوق الثالمثائة واخلمسني كيلو مرتًا ،احلدوتة

لوا على عن مسار عودهتم إىل ديرهم عدة مئات من الكيلومرتات كي حيصُ  منا أ�م قد خرجوافهِ يُ 
بغل مسًكا، وأن األمري مل جيد يف ممتلكاته إال هذه املصيدة اليت يقطع الوصول إليها األنفاس   وسقِ 

هذا مسك، لنب، متر  ،صاد منها من مسك! هذا ليس مسًكاكي يْنعم على الراهب ببعض ما يُ 
ميكن أن يبقى السمك طوال العودة سليًما ال يننت، ومعروٌف بطء وسائل  هندي! مث باهللا كيف

ظات للحم والسمك وأمثاهلا من األطعمة اليت تفسد املواصالت يف ذلك العهد وعدم وجود حافِ 
 سريًعا؟

ع مملكة حلب، اليت كانت حتت إمرة امللك الظاهر، بل يقع يف بَ وهذا النهر، كما هو واضح، ال يتْ 
ر عه األمري املشمّ بَ ، اليت كانت حتت سلطان أخ آخر هو امللك األفضل، الذي كان يتْ مملكة دمشق

ر أن ق بيانه)، ولعل يف ذلك ما يفسِّ (امسه احلقيقي "اخلضر"، ولقبه الرمسي "الظافر" كما سبَ 
 ق احلدوتة أنه كان تابًعاحمقِّ  كها األمري كانت يف دمشق ال يف حلب، وإن ظنَّ لِ املصيدة اليت ميَ 

ألخيه امللك الظاهر صاحب حلب (الذي مل يكن شقيًقا له)، على عكس "األفضل" (الذي كان 
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ويظهر أنه كان من أتباع أخيه امللك الظاهر غياث الدين "وهذه عبارته:  ،أخاه ألبيه وأمه مًعا)

شأنًا من  ومن مث كان األمري املشمر أقلَّ  ،ينة حلب أصغر أوالد صالح الدينغازي صاحب مد

ق سنة للهجرة اليت توافِ  617ن يف قلعتها سنة ه امللك الظاهر الذي مات يف حلب ودفِ أخي
والصواب ما ذكرناه  ،ألخيه املذكور" لة، ولعله كان تابًعامسيحية عندما جرت هذه اجملادَ  1216

ت يف يده تابًعا لألفضل، أما الذي كان تابًعا للظاهر فهو شقيقه األمري داود، وكانكان من أنه  
لك دمشق وما معها للملك مُ  استقرَّ "يقول النويري يف "�اية األرب":  ،لعة البرية على الفراتق

األفضل نور الدين أيب احلسن علي، وهو أكرب أوالده وويلُّ عهده، وعنده أخواه شقيقاه امللك 
ين الدما يليها للملك الظاهر غياث و لك حلب مُ  واستقرَّ  ،ل موسىالظافر خضر وامللك املفضَّ 

له على البرية"، ويف "النجوم الزاهرة" البن تغري اهر، فجعله من ِقبَ غازي، وعنده أخوه امللك الظ
: أكربهم األفضل علي، ولد مبصر وابنة واحدة "كانوا ستة عشر ذكرًا بردي أن أوالد صالح الدين

ة مثان فر خضر، ولد مبصر سنوأخوه ألبيه وأمه امللك الظا ،عيد الفطر سنة مخس وستني يوم
فهؤالء  ،موسى، ولد مبصر سنة ثالث وسبعني وأخومها أيًضا ألبيهما وأمهما قطب الدين ،وستني

وأخوه  ،سبع وستنيثمان الذي ملك مصر بعد أبيه، ولد هبا سنة مث امللك العزيز عُ  ،اءالثالثة أشقَّ 
احب حلب، ولد وامللك الظاهر غازي ص ،قوب، ولد مبصر سنة اثنتني وسبعنيألبيه وأمه األعز يع

وامللك  ،داود، ولد مبصر سنة ثالث وسبعني وأخوه ألبيه وأمه امللك الزاهر ،مبصر سنة مثان وستني
وامللك  ،د بدمشق سنة إحدى وسبعنيوامللك املؤيد مسعود، ولِ  ،إسحاق، ولد سنة سبعني املعزُّ 

ن أمحد، ولد ك احملسوأخوه أيًضا ألبيه وأمه املل ،حممد، ولد بالشام سنة مخس وسبعنياألشرف 
د بالشام سنة مثاٍن وأخوه أيًضا ألبيه وأمه امللك الغالب ملكشاه، ولِ  ،مبصر سنة سبع وسبعني

 ،سع ومثاننيد حبران بعد وفاة أبيه سنة توأخوهم أيًضا ألبيهم وأمهم أبو بكر النصر، ولِ  ،وسبعني
ك بعد وملَ  ،العادل وماتت عنده ابن امللك جها ابن عمها امللك الكاملوالبنت مؤنسة خاتون تزوَّ 

ك دمشق بعده ابنه امللك األفضل علي، ، وملَ ن مصر ابنه امللك العزيز عثمانالسلطان صالح الدي
أن أقف عند هذه  وملك حلب ابنه الظاهر غازي كما كانوا أيام أبيهم"، وإن كنت ال أحبُّ 

ى االضطراب والتدليس يف تلك ا علإضافيًّ ًال اذها دليرغم إمكان اختِّ  ،النقطة أطول من ذلك
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 الظافر يف حلب ض نفسه هنا، أال وهو: ماذا كانت صالحية األمريإذ مث سؤال يفرِ  ؛احلدوتة

 الرهبان املذكورين، ومل تكن له صفة رمسية يف تلك اململكة؟ حبيث يقوم بتضييف

كون يف هذا برهان في ،يف املهالك غباؤه مرة أخرى قَ ع احملقِّ كذلك ففي هذه الفقرة األخرية يوقِ 
  بها أنه قد احتاط فيها لكل شيء فسدَّ مهما ظن مرتكِ  ،جديد على أنه ال توجد جرمية كاملة أبًدا

ميكن أن يكشف أمره، إذ قال الكذاب عن األنبا جرجي  كل الثغرات ومل يرتك وراءه قط أي أثرٍ 
"، مع أن راوي احلدوتة نوا البيانإنه "من هؤالء الشجعان الذين أرهفوا القلم وأحسَ  :املزعوم

سة) ر أن ما جرى على لسان ذلك األنبا (الذي ليس له وجود إال يف العقول املدلِّ كة قد ذكَ املضحِ 
ة وقت للتحبري وإظهار البيان، ومل يكن مثَ  ،ستخدم فيه قلم وال ورقمل يكن سوى كالم شفوي مل يُ 

وأنه مل  ،ن هذه اجملادلة مل تقع قطس الذي يعرف قبل غريه أق املدلِّ ب احملقِّ على عكس ما يكذِ 
كذلك أين كتبه   ،رجي ومن مساهم بـ: "أئمة املسلمني"ثل ذلك اللقاء املزعوم بني جيكن هناك مِ 

ظهر براعته البيانية ومواهبه العقلية؟ بل أين أخباره وتاريخ حياته عندهم، وهو الرجل األخرى اليت تُ 
مني ويف حضور أمري من كبار أمرائهم كما يزعمون؟ الذي انتصر ذلك االنتصار الباهر على املسل

إ�م أهل اإلعالم  ،غوية ال تليق إال بكذاب غيب مثلهوباإلضافة إىل هذا فإن يف احلدوتة أخطاء لُ 
ه يف  اع النجوم الزائفة بالباطل! مث لو كان هناك لقاء كهذا، فأين خربَ نَّ ان من قدمي الزمان، وصُ الطنَّ 

ثل ذلك اللقاء، وأن يكون وقوعه يف معسكر األمري األيويب عقول أن يقع مِ كتب املسلمني؟ أمن امل
ض له ولو بكلمة؟ لقد ذهبُت ت عنه كل كتب املسلمني فال تتعرَّ ابن صالح الدين، مث تسكُ 

شُت بطون كتب تلك الفرتة فلم أجد لتلك احلدوتة من أثر، بل مل أجد أي أثر ألي واحد من ففتَّ 
 يلوا هذا اجلرجإ�م جادَ  :وال الفقهاء الثالثة الذين تقول احلدوتة يجطرفيها: ال األنبا جر 

مث ما هذه النغمة الغريبة، نغمة انتصار  ،مة وأبو ظاهر والرشيد بن اهلاديهلم، وهم أبو سالدَ نْ فجَ 
هبان دال، واملعروف أن علماء املسلمني مل يدخلوا قط مع رُ النصارى على املسلمني يف اجلِ 

دال إال كان الفلج للمسلمني، وكثريًا ما انتهى اجلدال بدخول دينهم يف جِ  النصارى ورجال
وما خرب املناظرة اليت متت يف السودان بني جمموعة الدكتور حممد مجيل غازي  ،ادليهم يف اإلسالمجمُ 

ني يف أواخر القرن املاضي وانتهت بإعالن القساوسة مجيًعا اعتناق ومجاعة القساوسة السودانيِّ 
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ع وقائع تلك املناظرة كاملة يف كتاب طالِ رة أبيهم ببعيد! وبإمكان القارئ أن يُ بكْ  علىم اإلسال

م) يف 1992 -هـ 1413"مناظرة بني اإلسالم والنصرانية"، ويقع يف طبعته الثانية (الرياض/ 

وباملناسبة فقد كان بني أعضاء الوفد  ،تاح على املشباك ملن يريد حتميلهصفحة، وهو مُ  500
م وأصبح من أشد املدافعني عن أسلَ  ،س مصري سابقلم األستاذ إبراهيم خليل أمحد، وهو قِ املس

 سيد األنبياء والدين الذي جاء به.
كذلك أين خرب هذا اللقاء يف كتب النصارى يف ذلك الوقت، بل إىل ما بعد ذلك الوقت بعدد 

 أن أقدم خمطوط هلذه احلدوتة يعود م تقريًبا، إال1216فة عام ت اجملادلة املزيَّ من القرون؟ لقد جرَ 
وال تلك القرون الثالثة والعقدين والنصف؟ يقول م، فأين كانت تلك احلدوتة طَ 1539إىل عام 

رها إال بعد أن قابلناها على عدة نسخ قدمية وجدناها مل ننشُ "ق الكذاب ككاتبها الكذاب: احملقِّ 
بالعشرات، وأقدمها وأصحها   دُّ عَ هي كثرية تُـ يف مكتبة األمة يف باريس وغريها من مكاتب الشرق، و 

إىل  إنين يف الواقع ال أطمئنُّ  ،عن نسخة قدمية ال نعلم تارخيها" 1539كتبت خبط مجيل سنة 
صون يف التزييف والعبث، ومن هنا فليس لكالم ذلك الكذاب عندي أولئك الناس، فهم متخصِّ 

�ا قد إأي  صح ما يقول؛ ذلك التاريخ إنْ وعند كل عاقل من معىن إال أ�ا قد ُوضعت وضًعا يف 
ات اخليال واألوهام بعد الوقت الذي قيل إ�ا وقعت فيه بأكثر من ثالثة قرون! اخرتعت من بنيَّ 

ستحون، ومن كان هذا لون وال يَ رة اخلجل عند أولئك الكذابني؟ الواقع أ�م ال خيجَ ترى أين محُْ 
 هم!ك سرتَ لتوفيق أبًدا، بل يفضحهم ويهتِ ب هلم اال يكتُ  -سبحانه  -شأ�م فإن اهللا 

، وكأن احلاشية األيوبية البتةكرات الذين ال نعرف عنهم شيًئا مث من هم أولئك املشايخ الثالثة النَّ 
والبيئة احللبية قد خلتا من مشاهري املشايخ والعلماء والكتاب ممن كانوا يستطيعون أن ينفضوا هذا 

ر ذاته كان من أهل العلم واحلديث وصاحب أن األمري املشمّ  الراهب يف األرض؟ ودعنا اآلن من
لوا ثقافة تارخيية واسعة كما سيأيت فيما بعد من هذه الدراسة! أو كأن املسلمني ميكن أن يتجاهَ 

مثل أولئك العلماء فال يكتبوا عنهم أو يرتمجوا هلم! عال واهللا عال، مل يبَق إال أبو سالمة وأبو 
ق م ملفِّ عقل أن يكون هؤالء من كبار أئمة املسلمني على ما يزعُ دي! أيُ ظاهر والرشيد بن امله

، وأنا بصدد الً مث عتُ ر بني علماء حلب وال غريها من تلك البالد؟ لقد وقَ د هلم ذكْ احلدوتة وال يرِ 
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من "جريدة األسبوع األديب"  1007إعداد هذه الدراسة، على مقال يف العدد 

ر فيه كاتبه د. أمحد فوزي لب عاصمة للثقافة اإلسالمية؟" ذكَ م) بعنوان "ملاذا ح20/5/2006(

ر من علمائها يف امليادين املختلفة على مر العصور القدمية، مشاهريهم يف ن من ذكَ اهليب، ضمِ 
 ؛بو ظاهر وال أبو باطن وال "دياولو"العصر األيويب، فكان منهم األمساء التالية، وليس فيها ال أ

ومن علماء حلب آنذاك "قال املؤلف:  ،سوجود إال يف خيال الراهب املدلِّ ببساطة أل�م ليس هلم 
الفلك والرياضيات والطب و يف التفسري واحلديث والفقه وعلوم العربية واخلط والتاريخ واجلغرافية 

وابن شداد وابن العجمي وعايل بن إبراهيم  ،والفلسفة: القفطي وابن العدمي وابن سعيد األندلسي
واهلامشي  ،بن الصالح والكاشغري والكاساين وصقر بن حيىي وعبداهللا اجلماعيليوا ،الغزنوي

وابن يعيش وابن عمرون وابن  ،عبداملطلب بن عبدالفضل وابن اخلباز وشهدة بنت ابن العدمي
 ،واحلسني بن هبة اهللا املوصلي وسعيد بن أيب منصور احلليب ،مالك والواسطي القاسم بن القاسم

وعلي بن أيب الفرج البصري  ،ازندراين وابن خروف النحوي وعبداللطيف البغداديومحد بن علي امل
ومحد بن طلحة  ،واألسعد بن ممايت وابن املويل وحيىي بن حممد وابن أيب طي وياقوت احلموي

و وأبو الفضل بن يامني احلليب وأب ،فوالسهروردي الفيلسوف املتصوِّ  ،واهلروي علي بن أيب بكر
ومن أطبائها عبداللطيف البغدادي وعفيف بن سكرة احلليب  ،سرائيلي وغريهماحلجاج يوسف اإل

 وحسون الرهاوي"، وغري هؤالء كثري.

رد اخلاصة باحلدوتة، أال وهي أن الراوي، رغم ما قيل من أنه كان على أن هناك شيًئا يف زاوية السَّ 

لة املزعومة يف حضرة اجملادَ  وأنه كان حاضرًا ،أحد أعضاء الوفد الذي ذهب للقاء امللك األيويب
ثل موقفه من احلضور م، شأن من كان يف مِ احلدوتة بضمري املتكلِّ  األمري املشمر كلمة كلمة، مل يروِ 

كة، بل حكاها بضمري الغائب، ال على سبيل النحو فقط، بل على سبيل املالحظة واملشاَر 
ره مرة أو التعليق على ما جرى رغم ر يف التعبري عن مشاعث أن فكَّ إذ مل حيدُ  ؛جدان أيًضاوالوِ 

: كنت واحًدا من وفد الرهبان الذي ذهب للقاء الً خطورته البالغة ولو بكلمة واحدة، فيقول مث
بالسرور وأنا أرى األنبا  وقلنا له كيت، وكنت أشعرُ  ،فقال لنا كذا ،األمري املشمر يف شأن كذا

م عن الراهب بل إنه حني تكلَّ  ،إخل ...م املشايخ املسلمني وحيظى بتشجيع األمريفحِ يُ  يجرج
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نبئ أنه كان يعرفه أو كانت له به عالقة قط! ر منه لفظة واحدة تُ لة املزعومة مل تبدُ  اجملادَ الذي توىلَّ 

وأن قائلها ال ميكن أن يكون قد  ،على أ�ا مصنوعة صنًعا وهذه ثغرة خطرية يف احلدوتة تدلُّ 

 نبا املذكور واملشايخ الثالثة.عي وقوعه بني األحضر شيًئا مما يدَّ 
ل الصحيح أسوق له هذه األسطر من ل األمر التمثُّ ولكي يعرف القارئ ما أريد أن أقوله ويتمثَّ 

حيث كانت  ؛عما وقع للمسلمني يف احلبشة يف عهد النيب -رضي اهللا عنها  -رواية أم سلمة 
يب بكر بن عبدالرمحن بن قال ابن إسحاق: حدثين حممد بن مسلم الزهري عن أ"معهم هناك: 

صلى اهللا عليه  -مة بنت أيب أمية بن املغرية زوج رسول اهللا لَ احلارث بن هشام املخزومي، عن أم سَ 
دنا اهللا رنا هبا خري جار النجاشي: أِمنَّا على ديننا، وعبَ قالت: ملا نزلنا أرض احلبشة جاوَ  -وسلم 

روا بينهم أن يبعثوا إىل غ ذلك قريًشا ائتمَ لَ فلما ب ،نكرهه وال نسمع شيًئا ال نؤذى -تعاىل  -
ف من متاع مكة، وكان ستطرَ وا للنجاشي هدايا مما يُ هدُ ين، وأن يُ دَ لْ النجاشي فينا رجلني منهم جَ 

وا له هدَ فجمعوا له أدًما كثريًا، ومل يرتكوا من بطارقته بطريًقا إال أَ  ،عجب ما يأتيه منها األدممن أ
اهللا بن أيب ربيعة وعمرو بن العاص وأمرومها بأمرهم، وقالوا هلما: ادفعا هدية، مث بعثوا بذلك عبد

ما النجاشي فيهم، مث قدما إىل النجاشي هداياه، مث َساله أن إىل كل بطريق هديته قبل أن تكلِّ 
ما على النجاشي، وحنن عنده خبري دار، قالت: فخرجا حىت قدِ  ،مهمسلمهم إليكما قبل أن يكلِّ يُ 

ما النجاشي، وقاال لكل فلم يبَق من بطارقته بطريق إال دفعا إليه هديته قبل أن يكلِّ  عند خري جار،
لمان سفهاء فارقوا دين قومهم، ومل يدخلوا يف بطريق منهم: إنه قد ضوى إىل بلد امللك منا غِ 

هم ريدَّ قومهم ل نا إىل امللك فيهم أشرافُ ع ال نعرفه حنن وال أنتم، وقد بعثَ بدين مبتدَ  جاؤوادينكم، و 
مهم، فإن قومهم أعلى هبم سلمهم إلينا وال يكلِّ فإذا كلمنا امللك فيهم فأشريوا عليه بأن يُ  ،إليهم

لها منهما، ما هدايامها إىل النجاشي فقبِ مث إ�ما قدَّ  ،: نعمفقالوا هلما ،م مبا عابوا عليهمعيًنا، وأعلَ 
قوا دين قومهم، ومل نا غلمان سفهاء فارَ ماه فقاال له: أيها امللك، إنه قد ضوى إىل بلدك ممث كلَّ 

 نا إليك فيهم أشرافُ ثَ وقد بعَ  ،عوه ال نعرفه حنن وال أنتبدين ابتدَ  جاؤوايدخلوا يف دينك، و 
قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لرتدهم إليهم، فهم أعلى هبم عيًنا، وأعلم مبا عابوا عليهم 

ا، نَّ نزلنا، جاورنا، أمِ "م فقالت: ايتها بضمري املتكلِّ فانظر كيف روت أم سلمة حك ،بوهم فيه"وعاتَ 
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غم أ�ا مل تكن من احلاضرين جملس النجاشي، بل كانت فقط عبدنا، ال نؤذى، ال نسمع..." رُ 

ع ورأى كل شيء  ومسِ  ،واحدة من مجاعة املهاجرين املسلمني هناك، فما بالنا مبن كان حاضرًا

 كراوي هذه احلدوتة؟
ا على ما ُنسب إىل األمري املشّمر من سؤاله إياه عن احلكمة يف حتريهم ردًّ  يويقول الراهب جرج

د بذلك العيشة وإمنا نقصِ  ،م الزجية وال أكل اللحموال حنن حنرِّ "اللحم والنساء على أنفسهم: 
ا ه الشاهد هنووجْ  ،للطيف غري اهليويل بتلطيف اجلسم"ب إىل اهللا اجلوهر االلطيفة غري اهليولية لنتقرَّ 

اهللا أكرب! أليس هذا شيًئا  ،"جوهر لطيف غري هيويل"بأنه  -سبحانه  -ف الراهب هللا هو وصْ 
ب املسلمون يف قوله للنصارى طوال هاتيك القرون؟ أليس ما يزعمونه من أن اهللا قد قريًبا مما تعِ 

عن وصاح ب وتبول وخرأ وُشتم وأهني وطُعن يف جنبه باحلرية ولُ د ونزل إىل األرض وأكل وشرِ جتسَّ 
ر ب هللا بالتنكُّ إننا نتقرَّ  :غيث، كل ذلك فساد يف فساد؟ ومع ذلك فمن قالواستغاث وما من مُ 

ياننا ال تستقيم ألجسادنا وشهواهتا؟ إن هذه األجساد وتلك الشهوات إمنا هي جزء أصيل من كِ 
اهللا غري ذي ر هلا؟ وما العالقة بني كون منا أن نتنكَّ  -عز وجل  -احلياة بدونه، فكيف يطلب 

إن االعتدال مطلوب يف إشباع  :ر البشر ألجسادهم؟ لو قال الراهب األبلهجسد وبني تنكُّ 
ل اجلسد ومطالبه فإنه ينتهي بكوارث أخالقية ! أما جتاهُ نعام عنيشهواتنا لقلنا له: نعم و 

تبديل خللق اهللا! وحىت رها اهللا عليها، ال ر لقوانينها اليت فطَ م من يتنكَّ إذ الطبيعة ال ترحَ  ؛واجتماعية
إنه هو اهللا مل يكن  :الذي يقول ذلك الراهب ومن على شاكلته -عليه السالم  -املسيح 

ذ له زوجة! وباملناسبة ا اختَّ ليستطيع أن يعيش إال بإشباع فمه وبطنه، ولو استطالت به احلياة فلرمبَّ 
الً عقل والروح كذلك، فمثق على مطالب اليصدُ فقانون االعتدال غري خاص مبطالب اجلسد، بل 

ق اإلنسان عمره أو معظم عمره يف العبادة دون التفات ملصاحله الدنيوية أو واجباته لو أنفَ 
 االجتماعية لكانت عقابيل ذلك سيئة أيًضا، وقد تكون كارثية يف بعض األحيان.

أن تنالوا الفرح رون دِ السيد املسيح قال لنا: إنكم ما تقْ  إن ًال:ويستمر الراهب يف مساديره قائ
ن نعرف أين قال عيسى وحنب أ ،اء واحلزن يف هذا العامل الفاين"والسرور يف العامل اآليت دون الشق

لقد كان املسيح يأكل الطعام الطيب مثلما حيب أن يأكله مجيع الناس، وكلنا  ،ابن مرمي ذلك
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يها تني يف غري إبانه أل�ا مل يكن ف ،نهاعلى التينة بل لعَ  -عليه السالم  -يعرف كيف حنق 

على الشجرة املسكينة حني مل  -عليه السالم  -ب فو األناجيل! ترى ملاذا غضِ ق مؤلِّ حسبما لفَّ 

ر نفسها ك من أمْ ل وال متلِ ورغم أ�ا ال تعقِ  ،رغم أ�ا مل تكن يف موسم الثمر ،جيد يف أغصا�ا تيًنا
ر ب أمه أن يوفِّ من طيبات الدنيا؟ أمل تطلُ  شيًئا؟ أليس ألنه حيب التني ويريد أن يأكله، وهو طيبة

لضيوف أحد األعراس فاستجاب هلا، وكانت هذه أول معجزة قام هبا يف حياته؟ وإن كنا ال  اخلمرَ 
م مبعجزة إطعام ع هذه املعجزة! أمل يقُ ق أن أمه قد طلبت منه ذلك وال أنه عصى اهللا وصنَ نصدِّ 

تان من لذائذ احلياة؟ أمل ر أن الطعام والشراب لذَّ من ينكِ  اآلالف طبًقا ملا جاء يف األناجيل؟ أهناك
كم، وقد كان ينبغي، لو كان ما ص والبُ يعمل بكل ما وهبه اهللا من مقدرة على شفاء الُعمي والربُ 

بقيهم فيما هم فيه من هم وشقاء ومعاناة حىت يكون حظهم به له ذلك الراهب صحيًحا، أن يُ سَ نَ 
د كالم يف اهلواء ال أال يرى القارئ أن ما قاله الراهب الكذاب جمرَّ  وات عظيًما؟السميف ملكوت 

 مضمون له وال مصداقية فيه؟

يف  - زبات احلياة أنه يركِّ على أن راوي احلدوتة كذاب أيًضا فيما قاله عن اجلسد وطيِّ  كذلك يدلُّ 

ل سوءًا ونقمة ثَّ ق به مَ ترى لو كان اجلسد وما يتعلَّ  ،على أشكاهلم ومالبسهم -ه للرهبان مدح
ذلك الكذاب حبالوة منظر الراهب فوصفه بقلمه مرة، وعلى لسان الشيوخ  على صاحبه، فلم اهتمَّ 

مه املسلمني مرة، بطريقة من ينظر إليه على أنه امرأة فاتنة تستهوي ألباب الرجال وعيو�م؟ إنه يقدِّ 
األحلاظ إىل معاينته"، كذلك فأبو  تزين بشيبة زاهرة وأخالق عذبة تتوقُ "لنا على النحو التايل: 

كل ما عنده حسن ومجيل، ووجهه صبيح ومليح"، أوهذا كالم من "ظاهر البغدادي يقول عنه: 
 ضة للعاقبة احلسىن يف دار النعيم؟تع الدنيا مناقِ يرى مُ 

إننا ": د عقله إىل املدى الذي يقول فيه للشيخق إنسان أن الراهب يفقِ وباملثل ال ميكن أن يصدِّ 
رون، وقد قال بعضهم: دارهم ما ة ال تُعاب، وعادة هبا تفتخِ نَّ عارفون أن الغضب والقتل عندكم سُ 

د مكان الصدق كذبًا، حنن ال نورِ  ،يا أبا سالمة يف أَرِضهم، هم ما دمتَ ضِ رْ وأَ  ،دمت يف دارهم
ألن املسلمني مل  ؛إن هذا هلو اجلنون بعينه ،احلق كذبًا" -ظ طباعك لَ لغِ  - روإمنا خنشى أن تتصوَّ 

 ،م يف وجههم بتلك الكلمات املهينةثل هذا الراهب التعيس أن جيبههيكونوا باهلوان الذي يسوِّل ملِ 
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دارهم ما دمت يف دارهم، وأرضهم ما دمت يف أرضهم"؟ أليس ": مث ما معىن قوله هلم يف وجههم

بل جيبههم بذلك  ،ههمجِ يوا إًذار على مواجهتهم مبا يريد أن يقوله؟ فكيف معناه أنه ال يقدِ 

 ويكشف عن خطته يف مداهنتهم واستغفاهلم؟ ،ح نفسهالكالم املهني؟ بل كيف يفضَ 
ملا  : إن األمرين املبشرون سواها يف االخرتاع والتلفيق قول الراوي األخطلسِ من البالهة اليت ال حيُ 

وأنه معه  ،أن أمه نصرانية هأذنم األنبا النصراين الشيح املسلم، قد َماَل عليه وأسرَّ له يف أفحَ 
سه إياه يف إصبعه! يا سالم! ما كل ع خامته الثمني وألبَ بل خلَ  ،بعواطفه متاًما، مث مل يكتِف هبذا

تلك الرباعة؟ ترى إذا كان كالم األمري صحيًحا، أكان رجال احلاشية وغريهم من احلاضرين 
ا منهم مل يكن يعلم هبذا األمر؟ هل كان ه به مبا يفيد أن أيًّ الراهب وحدَ  سارَّ جيهلون هذا حىت يُ 

ت ثبِ ق منها الورقة حىت ال تستطيع أن تاها وسرَ وسهَّ  اج بأم األمري عرفيًّ قد تزوَّ ًال صالح الدين مث
ل منه على إرث أو تنسب ابنه منه إليه؟ ما رأيكم يف هذا أيها القراء؟ بل ما عليه نفقة أو حتصُ 

ه بذلك السر اخلطري دون أذنسمه إىل الراهب واإلسرار له يف رأيكم فيما فعله األمري من امليل جب
ًسا بسرقة لعبة شية من مساع املسلمني املوجودين له، وكأنه طفل من األطفال قُبض عليه متلبِّ اخلَ 

ا منه أنه هبذا خيفى ع إىل ختبئة يده خلف ظهره على مرأى من احلاضرين ظنًّ ساِر زميله، فرتاه يُ 
له من االنتصار لنصراين رون لألمري ما فعَ عيون؟ أم هل كان املسلمون يغفِ الشيء املسروق عن ال

ث فال يهيج بسببها وكأن شيًئا مل حيدُ  ،مثل هذه الواقعة مرور الكرام على مسلم؟ أوكانت مترُّ 
لون عيدون؟ ومع ذلك كله فهؤالء املغفَّ ون ويُ وال يكتب فيها الكاتبون فيُبدئ ،العلماء واجلمهور

 راء! مبقدورهم إقناعنا هبذا اهلُ يظنون أن 

ف األمري مع النصارى بسبب نصرانية أمه املزعومة اليت ختلو كتب ولو سلمنا مبا قيل عن تعاطُ 

التاريخ من أي كالم عنها، بل هي من بنيَّات أوهام الكاتب املفضوح، فهل كانت أم أخيه الظاهر 
قيقني كما وضحنا يف موضع سابق من هذه ملك البالد نصرانية أيًضا؟ ولنالحظ أ�ما مل يكونا ش

أن تكون  ال بدَّ والذي كان  ،له أخوه األمريالذي فعَ  الدراسة، فكيف سكت ذلك امللك عن العكِّ 
له ساهُ ده يف أمور الدين وعدم تَ له عواقب وخيمة على اململكة؟ وذلك بغض النظر عن قوة تشدُّ 

ا كان ملكً ": وفيات األعيان"": كان يف كتابهيقول ابن خل ،ثل هذه القضيةبوجه من الوجوه يف مِ 
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ن التدبري سَ حَ  ،ظًا كثري االطالع على أحوال رعيته وأخبار امللوك، عايل اهلمةمهيًبا حازًما متيقِّ 

يزًا للشعراء"، وقال ابن العدمي يف "زبدة احللب" عما وقع جمُ  ،ا للعلماءحمبًّ  ،باسط العدل ،والسياسة

ملك ابنه السلطان امللك الظاهر غازي ابن امللك  واستقرَّ ": وفاتهيف مملكة صالح الدين بعد 
 ،وحارم، وشيزر، وبارين، وتل باشر الناصر يوسف بن أيوب حللب، والبرية، وكفر طاب، وعزاز،

ل بوصية أبيه يف األفعال ك حلب، وأنعم على رعيته، واستمال قلوهبم باإلحسان، وعمِ لْ واستقل مبُ 
س الكبري د أعناقهم أطواق األنعام واملنن، وجالَ لب يف سرورهم واحلزن، وقلَّ ك أهل حوشارَ  ،ساناحلِ 

مع طالقه وجهه، من أعظم امللوك  -رمحه اهللا  -وكان  ،جلليل واحلقريمنهم والصغري، واستمال ا
م ببابه من وكانت الوفود يف كل عام تزدحِ  ،رأيًا وأكثرهم عطاءً  أسداهمطوة و هيبة وأشدهم سَ 

ع ومل جيتمِ  ،ة وإكراًمايهم مربَّ وإنعاًما، ويولِ ًال عهم فضوكان يوسِ  ،قراء والفقراء وغريهمالشعراء وال
وزاد على سيف  -رمحه اهللا  -ع ببابه بباب أحد من امللوك بعد سيف الدولة بن محدان ما اجتمَ 

املقاتلة يف ر ابن شداد يف "النوادر السلطانية" أن مجاهري الدولة يف احلياء والفضل والعطاء"، وذكَ 
أ اندحار العدو د أن اهللا قد هيَّ عكا (على أيام الناصر صالح الدين: رضوان اهللا عليه) كانت تعتقِ 

إذ  ؛م أن ذلك بصالح سريرتهوعلِ  ،ر والده صالح الدين بهبربكة قدوم امللك غازي، كما استبشَ 
ر مع أبيه ف أنه قد حضَ ومن املعرو  ،ه مرة بعد أخرى، وثانية بعد أوىلوجد النصر مقرونًا بقدوم

د املرتضى ويف "ترويح القلوب بذكر ملوك بين أيوب" يورِ  ،معظم وقائعه مع الصليبيني اخلنازير
ع يف قضائها ع إليه حاجة من حوائج الناس إال سارَ عليه من أنه مل ترفَ  ابن عريبالزبيدي ما أثىن به 

وحصل منه على إجازة  ،ا لذلك الشيخوكان امللك مريدً  ،كانت ما كانت  ،فمن فوره من غري توقُّ 
) حسبما كتب أسعد 6284يف العلم توجد خمطوطتها يف مكتبة األسد الوطنية (خمطوط رقم 

ك ثل هذا امللِ فمِ  ،"التصوف اإلسالمي"اإلطار الدفاعي عند الصوفية" مبوقع ": اخلطيب يف مقاله
وتة صحيًحا، وهو ما ال ميكن أن ر أخيه املزعوم لو كان ما قالته احلدفْ سكت على كُ مل يكن ليَ 

 يكون قد حدث قط!

ر سكوت علماء ولو افرتضنا أن تلك اجملادلة وذلك الكتاب الذي ضمَّها صحيحان، فكيف نفسِّ 

ابن كمونة ًال على تلك الشبهات اليت أوردها الراهب املسكني؟ لقد كتب مث املسلمني عن كتابة ردٍّ 
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ض تنقيح األحباث للملل الثالث" الذي تعرَّ ": هليلة كتاباليهودي بعد ذلك التاريخ ببضعة عقود ق

 -عليه السالم  -وأورد بعض االعرتاضات على دين حممد  ،فيه لليهودية والنصرانية واإلسالم

"الرد على  :وكتب تفنيًدا هلا بعنوان ،على الفور خواجة نصري الدين الطوسي وعلى نبوته، فهبَّ 
 عن رأيه كتابة ومل يقله يف مناظرة عامة انتهت ونة إمنا عربَّ رغم أن ابن كم ،شبهات ابن كمونة"

عن أن اعرتاضاته على اإلسالم  ًال زية للجانب املسلم كما يزعم كاتب اجملادلة، فضية وخمُ هبزمية مدوِّ 
نا أن فإذا أضفْ  ،�ا املوهوما مما قاله األنبا جرجي يف جمادلته حسبما كتب مدوِّ ا جدًّ كانت أهدأ جدًّ 

وحيث كان املسلمون  ،مونة كان يعيش يف بغداد حيث كانت اخلالفة العباسية ضعيفةابن ك
ع كالم ابن كمونة على نفوسهم عنيًفا كما هو احلال يف دولة بين أيوب قائدة بعيدين عما جيعل وقْ 

الصراع الدامي مع الصليبيني، وأن املسلمني هاجوا وماجوا يريدون البطش باليهودي مما استدعى 
مع ذلك إال بتهريب ابن   بار رجال الدولة وكبار علمائها بغية حماصرة املسألة اليت مل تنتهِ ل كِ تدخُّ 

به ابن الفوطي يف  لة، اليت مات فيها بعد ذلك بأيام طبًقا ملا كتَ كمونة يف صندوق جملَّد إىل احلِ 
للهجرة، إذا  683ب النافعة يف املائة السابعة" يف حوادث سنة احلوادث اجلامعة والتجارِ "كتابه: 

ألنه  ؛ لنا أن سكوت املسلمني وعلمائهم على هذه املهزلة غري مستطاع التصديقفعلنا ذلك تبنيَّ 
عى أن ابن هبا الكاتب املدلس حني ادَّ ف طبائع األمور، ودعنا من الكذبة البلقاء اليت كذَ مما خيالِ 

 صالح الدين ماأل النصارى يف تلك الواقعة ضد املسلمني!

ا يف تاريخ الثقافة اإلسالمية، بل هو القاعدة، الرد على كتاب ابن كمونة شيًئا استثنائيًّ  ومل يكن

كتابته من جديد    ر من حمفوظي اآلن "الرد على النصارى" للجاحظ (الذي أعدتُ وأستطيع أن أذكُ 
كما لو كان اجلاحظ يعيش يف عصرنا اآلن، بعنوان "مع اجلاحظ يف رسالة الرد على النصارى")، 

و "الرد على ابن النغريلة اليهودي" البن حزم، وجواب القاضي أيب الوليد الياجي على رسالة 
يف الرد راهب فرنسا اليت دعا فيها حاكم سرقسطة املسلم إىل النصرانية، وكتاب أيب عبيدة اخلزرجي 

عطوها أ ،فألَّف رسالة هبذا املعىن ،كان حياول تشكيك املسلمني يف عقيدهتم  على قسيس ُقوِطي
ًما ماحًقا، ويفضح م بصاحبها ودينه هتكُّ دها تفنيًدا صاعًقا، ويتهكَّ فكتب يفنِّ  ،أليب عبيدة

هون هبا على عامتهم بسبب افتقار عقيدهتم إىل أساس أالعيب رهبان النصارى وخماريقهم اليت ميوِّ 
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ور، ورد حممد عبده ده، و"إظهار احلق" لرمحة اهللا اهلندي، ورد قاسم أمني على دوق داركسنِ عقلي يُ 

هانوتو، وكذلك رده أيًضا على فرح أنطون، و"ما يقال عن اإلسالم" للعقاد، وما كتبه العبد  ىعل

 ،أضاليل وأباطيل" -الضعيف يف "املستشرقون والقرآن" و"دائرة املعارف اإلسالمية االستشراقية 
ذلك كله يريدنا ذلك فكيف بعد  ،وجهاالت املبشرين" وغريها.. إخلو"عصمة القرآن الكرمي 

ر من توا على هذا التجاوز الذي فاق كل تصوُّ ق أن املسلمني ميكن أن يسكُ الراهب البائس لنصدِّ 
 بعض نصارى الدولة األيوبية، ويف حضرة واحد من أكرب أمرائها؟

ا قل ي الراهب: قال"وإىل نقطة أخرى يف هذه احلدوتة املصنوعة التافهة ننتقل لنقرأ احلوار التايل: 
 ق اخلالئق كلها؟ أن اهللا خلَ  رُّ أبا سالمة: أال تقِ 

 بأمره وكلمته. -ىل اتع - قه اهللاُ ما يف السموات واألرض خلَ  ،قال املسلم: نعم
 قه اهللا، وعاَمل خلقه إله آخر؟ قال الراهب: فهل يوجد عاَمل خلَ 

 ه، وال إله سواه.دقه إله واحد، وهو اهللا الذي نعبُ ولكن العامل كلَّه خلَ  ،ملسلم: القال ا
قه ر خالص أمة واحدة من خلْ شاء خالص العامل كلَّه أم يؤثِ قال الراهب: فهل ترى أن اهللا يَ 

ر خالص العامل كله ال يؤثِ  -تعاىل  -إنه  :قرُّ أنه غين كرمي جواد؟ فإن قلتوهالك سواها؟ أو ال تُ 
فلما  ،أعدَّ طعاًما ملائة رجل إىل الفقر أو البخل كإنسان -عز وجلَّ  -ت الباري تعاىل فقد نسبَ 

فيدل هذا على  ،فوا عين، فما يوجد عندي لكم طعامحضره مائة غريها قال للمائة األخرية: انصرِ 
 فقر ذلك اإلنسان أو خبله.

اد خالق اخلالئق بأسرها وَ نه غين كرمي جَ أف قرُّ وأعرتِ قال املسلم: إن اهللا يتعاىل عما وصفت، وإين أُ 
 ر خالصها.ومؤثِ 

شاء خالص العامل كلَّه فيجب أن يكون رسوله إىل العامل كلَّه ال إىل ل الراهب: فإذا كان اهللا يَ قا
 أمَّة واحدة".

ا! لقد وقعتم ومل يَُسمِّ أحد عليكم أيها الكذابون: ال باسم اهللا الرمحن الرحيم وال باسم حلٌو جدًّ 
دينكم ونُري الناس  من كتابنا نُ اآلب واالبن والروح القدس، ومن فمكم وكتابكم ال من فمنا وال

ترى أي الرسولني الكرميني هو الذي  ،رونوال عقل لديكم به تفكِّ  ،مجيًعا أنكم أغبياء ال تفقهون
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إنه بُِعث للناس كافة؟ اإلجابة اليت ال ميكن  :إنه إمنا بُِعث ألمته فقط، وأيهما هو الذي قال :قال

 - عيسى ابن مرمي، واآلخر هو حممد بن عبداهللا هو ص يف أن األولل فيها إنسان تتلخَّ أن جيادِ 

ل: وهذه هي الشواهد ملن يريد من احلمقى رغم ذلك أن جيادِ  -الصالة والسالم  عليهما مجيًعا
راف بين إسرائيل الضالة، إنه مل يـُْرَسل إال خلِ  :فعلى حني نسمع املسيح يقول بصيغة احلصر والقصر

{َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة ي يقول عن سيد األنبياء واملرسلني: جند القرآن اجمليد منذ العصر املك
،  إخل... ]28{َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِلنَّاِس َبِشريًا َوَنِذيرًا} [سبأ: ، ]107لِْلَعاَلِمَني} [األنبياء: 

ة عاملية وليست خاصة وأ�ا مهمَّ  إىل طبيعة مهمته مرارًا -صلى اهللا عليه وسلم  -كما أشار 
ز به رسالته على رساالت الرسل السابقني، على عكس السيد وأن هذا مما تتميَّ  ،بالعرب وحدهم

 ،ضدها رفَ بت منه املرأة الكنعانية أن يساعِ سها أنه ملا طلَ املسيح الذي حتكي لنا األناجيل نفْ 
 والتجرب، وهي أن خبز البنني ال مة باالحتقار والتكربُّ ة املفعَ وأمسعها تلك الكلمة القاسية الفظَّ 

لك والبنون هنا هم بنو إسرائيل، أما الكالب فهم األمم األخرى، ومنها ت ،ح للكالبيؤخذ فُيْطر 
ع كؤوس املهانة والتحقري حىت آخر قطرة، ا من إظهار استعدادها لتجرُّ املسكينة اليت مل جتد بدًّ 

ط من املائدة على األرض، فعند م املتساقِ تات الطعاإن الكالب تصيب أيًضا من فُ  :فقالت له
د  لها على سبيل االستثناء ليس إال، وقد أكَّ عجبه كالمها الذليل، وقبِ ذلك رضي املسيح بعد أن أَ 

لهم يسوع وأوصاهم هؤالء االثنا عشر أرسَ 5"فة: كالمه مرة أخرى تأكيًدا صرًحيا على سبيل املخالَ 
راف إىل خِ  يِّ رِ بل اذهبوا باحلَ 6 ،مدينة للسامريني ال تدخلواوإىل  إىل طريق أمم ال متضوا،": الً قائ

ب إنه قد غريَّ كالمه يف آخر حياته حني طلَ  :وال يقولن قائل ،)10(مىت/  ؛ة"بيت إسرائيل الضالَّ 
قنا حدوته مل يكن إال بعد إذ إن هذا لو صدَّ  ؛روا باإلجنيل بني األممقوا ليبشِّ من تالميذه أن ينطلِ 

وكراهية  "الكالب" على مضضٍ : إىل اللجوء لـ من "البنني" فاضطرَّ  -ليه السالم ع -ئس أن يَ 
الذي كان جيمع حوله من البداية الرجال والنساء من غري  -عليه السالم  -وقنوط، خبالف حممد 

فه وكرمه وحنانه ومبادئه دون منٍّ عليهم ًحا هلم يف صدره وقلبه وعطْ مفسِ  ،العرب كما هو معروف
وال نبٍز هلم بالكالب أو اخلنازير، وكان منهم احلبشي، والرومي، والفارسي: حممد الذي  وال أذى

، فال بنني عنده وال كالب، ))ال فضل لعريب على عجمي إال بالتقوى والعمل الصاحل((إنه  :قال
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اهللا الرحيم الكرمي! حممد الذي جعل من سلمان الفارسي واحًدا من أهله: عباد بل الكل 

ب ملن استغرَ ًال نازة يهودي مبجلسه قائ! حممد الذي قام عند مرور جِ ))منا أهل البيتسلمان ((

 .إخلومل يقل: دعوكم منه، فإنه كلب ابن كلب!..  ))أليست نفًسا؟((ذلك من أصحابه: 
ث برسائل إىل ملوك األرض من حوله ع القول بالعمل فبعَ قد أتبَ  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث إنه 

إىل اإلسالم، أما عيسى فلم خيرج عن دائرة بعض املدن الفلسطينية اليت كان يتحرك يدعوهم فيها 
إىل آخر حلظة يف حياته ا من غري بين إسرائيل ث قط أن دعا أحدً فيما بينها على األقدام، ومل حيدُ 

ال وإ -عليه السالم  - اجتاه الريح يف دعوته وهذا إن قبلنا رواية األناجيل عن تغريُّ  ،على األرض
على أن رسالته مقصورة على البنني وال نصيب فيها للكالب، قد قال: مل  فلنالحظ أنه، حني نصَّ 

ا على أن هذه طبيعة مهمته، وأن هذا نصًّ  فهو هنا ينصُّ  ،ل إال إىل خراف بين إسرائيل الضالةأُرسِ 
ًذا هو قرار اهللا، إار فالقر  ،له اهللا من أجلهألن ذلك هو ما أرسَ  ؛اهطاقها ال ميكنها أن تتعدَّ هو نِ 

خبالف أمره هو لتالمذته باالنطالق إىل األمم لتبشريهم بالدعوة اجلديدة، الذي ال يعكس إال 
ق احمللية إىل كم باخلروج من نطا األوضاع وأمَر قد غريَّ  -سبحانه  -إن اهللا  :قراره هو، وإال لقال

راف بين ل" إال إىل خِ إنه مل "يرسَ  :ف كثريًا عند قولهوال أحب أن أتوقَّ  ،نطاق البشرية كلها
نه ليس أكثر من عبد هللا ورسول كرمي من إأي  ،و اهللاله، وهإسرائيل، مبا يعين أن هناك من أرسَ 

ل نفسه بنفسه؟ وال أزيد عن هذا سله ال أنه هو اهللا نفسه، تعاىل اهللا عن ذلك، وإال فكيف يرسِ رُ 
 عليه الصالة والسالم. -دَّعاة ألن السياق ليس سياق املناقشة أللوهيته امل هنا

وقال إنه  ،وكذلك جيب على كل من نادى على نفسه": الً ويستمر األنبا املزعوم يف الكالم قائ
 د له أنه رسول من اهللا.رسول من اهللا أن يكون معه قوَّة مرِسِله ودليل يشهَ 

 قال املسلم: وما القوَّة والدليل؟ 
 يح.ل املسسُ قال الراهب: اليت كانت يف رُ 

 قال املسلم: وما هي؟  
 ،كلهام بسائر اللغات، واملناداة يف الدنيا  صال: اجرتاح املعجزات، والتكلُّ قال الراهب: هي ثالثة خِ 

 هذه. ضادُّ وأنتم لكم ثالثة خصال تُ 
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 قال املسلم: وما هي؟ 

صال وهذه ثالثة اخل ،يص، واإلقناع السفسطي أو اخليايلقال الراهب: التهديد بالسيف، والرتخ

 ُوِجَدت يف حممد.
ر لديك يف وقتنا هذا إنسان إن حضَ  ،ك اهللا أيها األمريوالتفت الراهب إىل األمري وقال له: أعزَّ 

له إليك يف أمر من األمور ومل يوجد معه كتاب من إنه رسول من اخلليفة أرسَ  :يقول عن نفسه
 قه إنه رسول من اخلليفة؟عليه، فهل كنت تصدِّ  اخلليفة وال خامته وال عالمته وال ما يدلُّ 

 ويؤخذ عندي واهللا حتت الذنب والعقوبة. ،قال األمري: ال
سل املسيح كان فيهم هذه القوات واخلصال من قال املسلم: وما هو الدليل والربهان على أن رُ 

 افتعال املعجزات والتكلم بسائر اللغات واملناداة يف الدنيا كلها؟ 
ألنك إن مضيت إىل الشرق،  يك؛يديك، والربهان واضح أمام عينَ قال الراهب: الدليل حاضر بني 

وإن ذهبت إىل أقاصي الغرب، وإىل آخر اجلنوب والشمال، فإنك جتد عبادة املسيح يف أقاصي 
وهذا الدليل الواضح على أن  ،اد املسيحاألرض، وال يوجد إقليم من أقاليم األرض خيلو من عبَّ 

والدليل على أ�م تكلَّموا بسائر  ،من أقصى األقطار إىل أقصاهارسل املسيح طافوا األرض مجيعها 
 ،ا باسم املسيح وعبدوا فيه املسيحاللغات أنك ال جتد أمة وال لغة وال لسانًا إال وقد نودي فيه

وقال (مز  ،سل املسيح بأجيال كثرية على تكلم الرسل بسائر اللغاتأ قبل رُ وداود النيب قد تنبَّ 
وهذا دليل واضح  ،كالمهم"  رض خرج نطقهم، ويف مجيع املسكونة انبثَّ يف كل األ"): 5، 18

 ؟فهل عندك يا أبا سالمة يف هذا شكٌّ  ،موا بسائر اللغاتعلى أن احلواريني تكلَّ 

 ر ظاهر ال شك فيه".قال املسلم: هذا أمْ 

أن  إذ ال ميكن ؛لثوهذا الرد املنسوب للشيخ املسلم هو كذٌب يف كذب يف كذب، كذٌب بالثُّ 
ثل هذه الدعوى اليت قيم عليه تصديقه وتسليمه مبِ يقول ذلك مسلم أبًدا، وإال فأين الدليل الذي يُ 

ث أحد على ظهر األرض عنها غري أصحاهبا، فهم إمنا يغنُّون ويردون على أنفسهم: ترى  مل يتحدَّ 
هر ال شك ر ظايب املسلم على هذه الدعوى العريضة املستحيلة بأن "هذا أمْ كيف ميكن أن جيُ 

فيه"؟ كيف باهللا يكون ذلك أمرًا ظاهرًا ال شك فيه؟ أين الدليل؟ لقد مات الرسل املذكورون 
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مون باللغات املختلفة، فكيف حون املعجزات، ويتكلَّ ومل يَرُهم الشيخ املسلم وهم جيرتِ  ،عوا موتًاوشبِ 
ر على لسانه؟ مث مىت  املزوَّ طلًقا كما يف الكالم وينفي عنه الشك نفًيا مُ  ،د هلم بذلك ويؤكدهيشهَ 

زات" كما ورد على لسان الشيخ هنا؟ إنه كان املسلمون يستخدمون لفظ "قوات" مبعىن "معجِ 
كثريون سيقولون يل يف ذلك ": مصطلح نصراين ال يعرفه اإلسالم، وهذه شواهده من العهد اجلديد

 ؛وبامسك صنعنا قوات كثرية" ،وبامسك أخرجنا شياطني ،أناأليس بامسك تنبَّ  ،يا رب يا رب :اليوم
 ؛ب"تُ خ املدن اليت صنعت فيها أكثر قواته أل�ا مل تَـ )، "حينئذ ابتدأ يوبِّ 22/ 7(مىت/ 

إن يوحنا املعمدان قام  :وقال ،ألن امسه صار مشهورًا ،ودس امللك)، "فسمع هري 11/20(مىت/
ويل لك يا بيت  ،ين"ويل لك يا كورز )، 6/14(مرقس/ ؛ولذلك تعمل به القوات" ،من األموات

ألنه لو صنعت يف صور وصيدا القوات املصنوعة فيكما لتابتا قدميًا جالستني يف املسوح  ؛صيدا
يسوع الناصري رجل  ،اإلسرائيليون امسعوا هذه األقوال)، "أيها الرجال 19/27(لوقا/  ؛والرماد"

طكم كما أنتم أيًضا يف وسَ  عها اهللا بيدهات وعجائب وآيات صنَ بل اهللا بقوَّ ن لكم من قِ قد تربهَ 
وآلخر  ،وآلخر متييز األرواح ،وآلخر نبوَّة ،"وآلخر عمل قوَّات)، 2/22(أعمال الرسل/  ؛تعلمون"

)، "شاهدا اهللا معهم بآيات وعجائب 12/10(كورنثوس/ ؛وآلخر ترمجة ألسنة" ،أنواع ألسنة
أما بالنسبة للرتاث  ،)2/4(عربانيني/ ؛"عة ومواهب الروح القدس حسب إرادتهات متنوِّ وقوَّ 

عن هذه الكلمة يف مئات الكتب املوجودة يف مكتبة قرص "املوسوعة  اإلسالمي فقد حبثتُ 
ع إىل القرن اخلامس عشر، أو أواخر الرابع عشر دها إال مرة واحدة يف كتاب يرجِ الشعرية" فلم أجِ 

لية" لعلي بن احلسن اخلزرجي على أبعد تقدير، وهو كتاب "العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسو 
ومعروف أ�ا مل تأِت يف  ،جزات" على اإلطالق، وهو "اجلنود""املع: اليمين، ويف معىن ال عالقة بـ

وعلى هذا فالكالم  ،بأي معًىن من املعاين -عليه السالم  -القرآن وال يف أحاديث الرسول 
ائر احلدوتة! أما أن النصرانية قد ف كساملنسوب إىل الشيخ ليس له بكل يقني، بل هو كالم مزيَّ 

ق على اإلسالم أيًضا، وعلى كثري من الديانات األخرى  رت يف البالد املختلفة فهذا يصدُ انتشَ 
وال ننسى أن انتشار  ،الحظها يف اإلسالمكذلك، وإن مل يكن انتشارها هبذه السعة اليت ن

كة واحملو واالستئصال، ومبساعدة ومباَر  باحملق النصرانية يف ثالث قارات من قارات العامل إمنا متَّ 
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ر لألمريكتني بون القادة األوروبيني يف اجتياحهم املدمِّ القساوسة واألساقفة الذين كانوا يصاحِ 

وأسرتاليا رافعني الصليب بيد، وممسكني األناجيل باليد األخرى، وكل ذلك باسم السيد املسيح! 

املعجزات والكرامات منسوبة إىل الصحابة والتابعني وباملناسبة فلدينا أكداس وأكداس من روايات 
عن هذا   نغضية إذا أردت، لكننا فَّ عطيك منها بالقُ فة والزاهدين، وحنن على استعداد أن نُ واملتصوِّ 

م اليت دعا إليها  يَ ب العقل اجملرد والقِ ومل يبَق إال ما خياطِ  ،كله أن كل ذلك قد ذهب مع التاريخ
نا يف كتاب كل من الديانتني مما ميكن أن حسبما وردتْ  -هما السالم علي -كل من حممد وعيسى 

 للمفاضلة بينهما.الً ذه فيصنتخِ 

قون نطِ أ بأ�م سوف يَ إن داود قد تنبَّ  :ق عن احلوارينيبقَي أمر يف هذه النقطة، أال وهو قول امللفِّ 

أ قبل رسل املسيح بأجيال  وداود النيب قد تنبَّ "وهذا نص ما قاله األنبا املسكني:  ،كل األلسنةب
هم، ويف طقُ يف كل األرض خرج نُ "): 5، 18وقال (مز  ،"كثرية على تكلم الرسل بسائر اللغات

 كالمهم".  مجيع املسكونة انبثَّ 
 :وتعليقي على ذلك

ف إىل كتابه املقدس خاطئة، فالنص ليس موجوًدا يف املزمور ن اإلحالة يف كالم الراهب املزيَّ إ :الً أو  

وهذه نقطة  ،ة ليست هي اخلامسة بل الرابعةبل يف التاسع عشر، كما أن الفقرة املعنيَّ  ،عشر الثامن
ف احلدوتة م القاصي والداين أن ما قاله مؤلِّ شري إليها يف بداية التعليق كي يفهَ أن أُ  نظام أحببتُ 

ها مها ذات  إذ ؛لم األنبا جرجي بالقرآن واإلسالم هو "أي كالم، يا عبدالسالم"جة عن عِ الساذَ 
دان هبا من كتاهبما املقدس، فكيف حبال االثنان ال يعرفان حىت مواضع النصوص اليت يستشهِ 

 س عنده حبال؟الراهب مع كتابنا حنن، وهو غري مقدَّ 

سل املذكورين ف األبله عن النبوءة) ال يعين أبًدا أن الرُّ قنا مبا يقوله املؤلِّ هذا الكالم (إن صدَّ  ثانًيا: 

: ر يف كل األرض، أما بـمون باللغات املختلفة، بل كل ما هنالك أن كالمهم قد انتشَ كلَّ كانوا يت
والذي يتبادر إىل الذهن هنا ويف كل النصوص  ،ر لشيء من هذا على اإلطالق"كم لغة" فال ذكْ 

 .رجم ملن ال يعرفهاملشاهبة هو أن كالمهم قد تُ 

ملة أو  بتاتًا برسل املسيح وال بأي رسل من أية لة لهوهي القاصمة: أن كالم داود ال صِ  ثالثًا: 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

 www.alukah.net  

 

 هكذا يحارب المدلسون اإلسالم
 www.alukah.net  

 
سبحانه وتعاىل  -ث دون كالم عن صانعها وات واألفالك اليت تتحدَّ دين، بل هو كالم عن السم

تتكلم بلسان احلال، وإن مل تتكلم بلسان املقال، وهو ما  م وال تتكلم،وعظمته، فهي تتكلَّ  -

{َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح : ألربعني من سورة "اإلسراء"يف اآلية الرابعة وا -تعاىل  -ه قوله يشبِ 
ه وهذا هو النص يف سياقه كيال يفتح فمَ  ،]44ِحبَْمِدِه َوَلِكْن َال تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم} [اإلسراء: 

ا، ذيع كالمً يوم إىل يوم يُ 2 ، بعمل يديهمبجد اهللا، والفلك خيِرب  ثوات حتدِّ السم1": بعد ذلك أحدٌ 
قهم، يف كل األرض خرج منط4 ،ال يسمع صوهتم ،ال قول وال كالم3 ،لًمابدي عِ وليل إىل ليل يُ 

ثل العروس اخلارج من وهي مِ 5ا فيها، جعل للشمس مسكنً  ،وإىل أقصى املسكونة كلماهتم
وات خروجها، ومدارها إىل من أقصى السم6 ،ج مثل اجلبار للسباق يف الطريقيبتهِ  ،لتهحجْ 

وهذه هي طريقة القوم يف اجملادلة عن دينهم: سذاجة ما  ،ها"وال شيء خيتفي من حرِّ  أقاصيها،
ا، فال تفكري كًما وصمًّ وا على ما يقولونه هلم عمًيا وبُ بعدها سذاجة، مث يريدون من اآلخرين أن خيرُّ 

ئية اليت ارات اإلنشاب يقوم على ترديد احملفوظات والعبوال استعمال للعقل، بل إميان أعمى متعصِّ 
ناء على قراءيت اهلادئة الواعية للنص الكتايب، مث مل أكتِف هبذا وقد كتبُت ما كتبُت بِ  ،ال معىن هلا

 بنيِّ بل رجعت إىل بعض التفاسري املشهورة للكتاب املقدس، فكانت هذه النقول التالية اليت تُ 
 :-السالم عليه  -بأجلى بيان أن ذلك هو املعىن املنطقي للكالم املنسوب لداود 

:Commentary Critical and Explanatory of the whole Bible 
- . After exhibiting the harmonious 14 -Pasims 19: 1 

revelation of God,s perfections made by His works and His 
word, the Psalmist prays for conformity to "the glory of 

god". 
- The glory of God -- is the sum of His perfections 
(10, Romans 1: 20 -psalms 24: 7 ). 
- Genesis another word for "heavens" ( --Firmament 
).1:8 
- Handywork -- old English for "work of His hands". 
- Uttereth -- pours forth as a stream, a perpetual 

testimony. 
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- Though there is no articulate speech or words, yet 

without these their voice is heard. 
- Their line--or, "instruction" -- the influence exerted by 

their tacit display of God,s perfections. 
- The 1599 Geneva Study Bible: 
- 19: 4 Their d line is gone out through all the earth, and 

their words to the end of the world, In them hath he set a 
tabernacle for the sun, 

- (d) The heavens are as line of great capital letters to 
show God,s glory to us. 

- Matthew Henry Concise Commentary on the whole 
Bible: 

- of God, The heavens so declare the glory  6 -Verses 1 
and proclaim his wisdom, power, and goodness, that all 
ungodly men are left without excuse, They speak themselves 
to be works of God,s hands, for they must have a Creator 
who is etemal, infinitely wise, powerful, and good. The 
counter - changing of day and night is a great proof of the 
power of God. And calls us to observe. That, as in the 
kingdom of nature, so in that of providence, he forms the 

), and sets the Isaiah 45: 7light, and creates the darkness, (
one against the other. The sun in the firmament is an 
emblem of the sun of righteousness, the Bridegroom of the 
church, and the Light of the world, diffusing Divine light 
and salvation by his gospel to the nations of the earth. He 
delights to bless his church, which he has espoused to 
himself: and his course will be unwearied as that of the sun, 
till the whole earth is filled with his light and salvation. Let 
us pray for the time when he shall enlighten, cheer, and 
make fruitful every nation on earth. With the blessed 
salvation. They have no speech or language, so some read it, 
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and yet their voices is heard. All people may hear these 
preachers speak in their own tongue the wonderful works of 
God. Let us give god the glory of all the comfort and benefit 
we have by the lights of heaven. Still looking above and 

beyond them to the sun of righteousness. 
د األنبا املزعوم هنا بداود، وداود الذي يصوِّره العهد القدمي وعجيب، بعد ذلك كله، أن يستشهِ 

أفلم جيد إال هذا كي يستعني به يف  ،اري الزاين الفاجر قتَّال القتلةم القر ر اهللا) بصورة اجملرِ (أستغفِ 

ف عليه أن اإلنسان، إذا ما كان عليه أن سلهم صحيح؟ املتعارَ يقوله هو عن رُ  التدليل على أن ما
ق ق بكالمهم ملا اشتهروا به من صدْ لنصرة قضية له، فال بد أن خيتارهم ممن يوثَ  ار شهودً ضِ حيُ 

وأين داود من هذا؟ داود الذي  ،كرمي ال ترتقي إليه الشبهاتق طيب  لُ ة ونزاهة وخُ واستقامة وعفَّ 
ئه من أي دنس أو إجرام! ربِّ ثين عليه القرآن اجمليد ويُ ره يف العهد القدمي ال داود الذي يُ ورد ذك

على جهلهم  كة تدلُّ ق احلدوتة للمشايخ الثالثة صورة مضحِ م ملفِّ وعجيب أيًضا أن يرسُ 
جود هلم يف كتب التاريخ رات مل يسمع هبم أحد، إذ ال و وسذاجتهم، منتهزًا فرصة أ�م نكِ 

رون املسلمون كه املفكِّ مع ما تَر  ،ض، ُرغم ذلكها هلم تتناقَ بيد أن هذه الصورة اليت رمسَ  ،موالرتاج
فات غزيرة وعظيمة يف مقارنة األديان والرد على النصارى مل السابقون على العصر األيويب من مؤلَّ 

ج املفحمة اليت نت ُعَوارها وهتافتها وساقت احلجر شاردة وال واردة مما عند القوم إال وبيَّ تغادِ 
فات يف هذا امليدان ثرية غاية قائمة طويلة من املؤلَّ  - واحلمد هللا -إن لدينا  ،تكسحها كسًحا

ستطاعه جة أن مبُ ر مؤلُف تلك احلكاية الساذَ كها علماؤنا العباقرة األفاضل، فكيف يتصوَّ الثراء تَر 
دايل العظيم، بذلك الرتاث اجلِ  يهم: أئمة املسلمني)ل أولئك املشايخ (الذين يسمِّ إيهامنا جبهْ 

لة وسطحية تفكريهم إىل هذا احلد اهلزيل؟ وهذه قائمة بأهم الكتب السابقة على تاريخ اجملادَ 
ف بعدها من كتب يف ذات املوضوع، وهي منقولة عن موقع املزعومة، وال أقول شيًئا عما ألِّ 

 لتقى أهل التفسري":"مُ 
  اهلذيل العالف املعتزيل مفقود.عمار البصري النصراين أليب عليكتاب  -

 .منشور -كتاب جواب قسطنطني عن الرشيد، حملمد بن الليث اخلطيب  -
 مفقود. ،النصارى لِضرار بن عمرو املعتزيل رد على -

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

 www.alukah.net  

 

 هكذا يحارب المدلسون اإلسالم
 www.alukah.net  

 
 مفقود. ،ى النصارى لعيسى بن صبيح املرداررد عل -

 أيب قرة النصراين لعيسى بن صبيح املردار. عليكتاب  -

 مفقود. ،ى حلفص الفردعلى النصار  رد -

شر منه نُ  ،ن حممد الوراق: أكرب وأوسط وأصغررد على النصارى أليب عيسى حممد بن هارون ب -

 جزآن يف بريطانيا جبامعة برمينجهام على يد دافيد توماس.

 مفقود. ،على النصارى أليب جعفر اإلسكايف كتاب -

 مفقود. ،الم على النصارى للنظام املعتزيلك -

 مفقود. ،أمحد بن علي بن األخشاد املعتزيلأليب بكر  ؛يف كتاب املعونة النصارىلى كالم ع -

 بن عدي النصراين عليه. حمفوظ يف رد حيىي ،ليعقوب بن إسحاق الكندي ؛الرد على النصارى -

 ُحِفظ خمتار منه وطُبع ثالث مرات. ،على النصارى لعمرو بن حبر اجلاحظرد  - 

 مفقودة. ،على النصارى للجاحظ دِّ الرسالة العسلية يف الر  -

 منشور مرتني. ،هـ)246رد على النصارى أليب القاسم ترمجان الدين احلسين الشيعي (ت  -

 مفقود. ،هـ)256ة على النصارى حملمد بن سحنون املالكي (ت جَّ احلُ  -

قطعة وحيدة منه منشورة يف بريوت سنة  ،ن الطربيرد على أصناف النصارى لعلي بن رب -

ظت نصوص منه يف رد ابن العسال النصراين، وترمجه  م جبامعة القديس يوسف، وحفِ 1959
 م. 1996كوديل إىل الفرنسية عام 

 مطبوع بتحقيق منيانا، وأعاد نشره عادل نويهض. ،ن الطربيالدين والدولة لعلي بن ربَّ  -

 فقود.م ،مى يوشع خبترد محيد بن سعيد بن خبتيار املتكلم على مطران فارس املس -

رد فيه على النصارى يف مسألة النعيم واألكل  ،كتاب حلميد بن سعيد بن خبتيار املتكلم -
 مفقود. ،اآلخرة وعلى مجيع من قال بضد ذلكوالشرب يف 

 مفقود. ،للقحطيب ؛رد على النصارى -

 فيه فساد يبنيِّ  ،للحسن بن أيوب، وهو كتاب إىل أخيه علي بن أيوب ؛رد على النصارى -

الًّ ق مستقه يف اجلواب الصحيح البن تيمية، وقد حقِّ حمفوظ جلُّ  ،ت النصارى وتثبيت النبوةاالمق
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 كرسالة دكتوراه.  ايف هولند

أليب احلسن  ؛به عليهم من سائر الكتب اليت يعرتفون هبا الكالم على النصارى مما حيتجُّ  -

 األشعري.

ر مع دراسة عنه بالفرنسية مبجلة شِ نُ  ،بعف مشرقي يف القرن الرارد على النصارى (ناقص) ملؤلِّ  -

 دراسات إسالمية.

 مطبوع. ،هـ)381(ت  ،أليب احلسن العامري ؛اإلعالم مبناقب اإلسالم -

 مطبوع. ،يف كتاب التمهيد له هـ)403الين (ت كالم على النصارى للقاضي أيب بكر الباقِ  -

 مطبوع. ،تثبيت دالئل النبوةن كتابه: للقاضي عبداجلبار املعتزيل ضم ؛رد على النصارى -

 للقاضي عبداجلبار املعتزيل. ؛)5( كالم على النصارى يف كتاب املغين ج -

 مذكور يف سري أعالم النبالء للذهيب. ،البن حزم ؛الرد على أناجيل النصارى -

ض ما بني أيديهم من ذلك مما ال إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة واإلجنيل وبيان تناقُ  -
 س للحميدي).(جذوة املقتبِ  ،البن حزم ؛ل التأويلتمِ حي

 .موجودة ،قي املالقي صديق ابن حزم لنصراينبن بمناظرة احلسن  -
ا على امللتقى نشرهتُ  ،قرطبة حول األكل والشرب يف اجلنةمناظرة البن حزم مع قاضي نصارى  -

 املفتوح.

 دة.مفقو  ،ليطلةمناظرة ابن الطالع القرطيب لنصراين من طُ  -

ها يف فهرسة ابن خري، والبداية والنهاية د نصُّ ورَ  ،البن حزم ؛ الرد على نقفور فوقاسقصيدة يف -
 البن كثري، وطبقات الشافعية الكربى.

رت أربع مرات اعتماًدا نشِ  ،على رسالة راهب إفرنسة هـ)474(ت  ،جواب أيب الوليد الباجي -
 .)538(على خمطوطة وحيدة يف األسكولایر رقم 

 ،هـ)478(ت  ،أليب املعايل اجلويين ؛ع يف التوراة واإلجنيل من التبديلشفاء الغليل يف بيان ما وقَ  -
 منشور مرتني.

 مفقود. ،هـ)493ب (ت إفحام النصارى البن جزلة املتطبِّ  -
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 مفقودة. ،سبها إىل إليا القرسالة ابن جزلة (أبو علي حيىي بن عيسى) كتَ  -

ر ثالث نشرات شِ نُ  ،هـ)505أليب حامد الغزايل (ت  ؛ى بصريح اإلجنيلالرد اجلميل إلهلية عيس -

 خمتلفة.

ق بني أهل الباطل وأهل احلق، إمالء أيب مروان عبدامللك بن مسرة بن رسالة ميزان الصدق املفرِّ  -

هـ) يف جماوبته عن كتاب أساقفة النصارى إليه مع 552عزيز اليحصيب قاضي اجلماعة بقرطبة (ت 
 مفقود. ،)373(ص  ،بن خريامها يف معىن هذه الرسالة (فهرسة نظَ قصيدة له 

 ع مرتني.طبِ  ،هـ)582جي القرطيب (ت أليب جعفر أمحد بن عبدالصمد اخلزرَ  ؛لبانمقامع الصُّ  -

ر بن بن عمعيسى بن موسى  قصيدة يف الرد على نقفور فوقاس عظيم الروم، للفقيه أيب األصبغ -

رقم  ،)368(هـ (فهرسة ابن خري ص 575 قبل سنة تويفِّ  ،زروال الشعباين مث الغرناطي
 مفقودة. ،)1145(

ره صاحل بن احلسني اجلعفري صاحب التخجيل ملن كتاب يف الرد على النصارى للرهاوي (ذكَ  -
 ف اإلجنيل).حرَّ 

 خللف الدمياطي (ذكره اجلعفري صاحب التخجيل). ؛كتاب يف الرد على النصارى -

 ).ـه581ت أليب الطاهر ابن عوف املالكي ( رالرد على املتنصِّ  -

 مطبوع. ،(فيه فصل يف الكالم على النصارى) ،هـ)577لألنباري (ت  ؛الداعي إىل اإلسالم -

 مطبوع. ،يد املتطببلنصر بن حيىي بن سع ؛النصيحة اإلميانية يف فضيحة امللة النصرانية -

 مطبوعة. ،هـ)606ر الرازي (ت لفخر الدين حممد بن عم ؛مناظرة يف الرد على النصارى -

دت السماء فقد شهِ "لة املزيفة املصنوعة قوله: أيًضا يف اجملادَ  يومما جاء على لسان األنبا جرج -

وأنصار  -تعاىل  - ل اهللاواألرض واملالئكة والناس وامللوك والعوام واجلاهل والعاقل أن احلواريني رسُ 
ا أنزلنا إن"ق قوهلم وإجنيلهم بقوله يف القرآن: وحيقِّ  ،د هلمونبيك حممد يشهَ  ،دينه احلق الصادق

فقد  ،ق اإلجنيلفإذا كان نبيك وكتابك قد صدَّ  ،ا بني يديه من التوراة واإلجنيل"قًا ملالقرآن مصدِّ 
ه كالم وجوابنا أن هذا كلَّ  ،بت نبيَّك وكتابك"بته فقد كذَّ قه، وإن كذَّ مك أنت أيًضا أن تصدِّ لزِ 

سل املسيح، إذ ليس كل الناس (وخلِّ املالئكة اآلن على جنب!) يؤمنون برُ  ؛عليهرهان طايب ال بُ خِ 
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رضي اهللا عنهم  -حواريوه احلقيقيون ًال به فعب هلم من الكتب هو مما كتَ نسَ وهذا لو كان الذي يُ 

 صحَّ  ه عيسى بعد أناحلواريني ال ميكن أن يشركوا باهللا عْبدَ  ألنَّ  ؛طلًقاا مُ فيه شكًّ  وهو ما نشكُّ  -

بل الذين يؤمنون به على النحو الذي تشرحه   -صلى اهللا عليه وسلم  -إميا�م به على عهده 
إننا أنزلنا القرآن "ا يقول: إن يف القرآن نصًّ  :أما قول األنبا ،ثون فقطهم هم النصارى املثلِّ كتبُ 

نص ال وجود له يف ألن مثل هذا ال ؛ب مبنيا ملا بني يديه من التوراة واإلجنيل" فهو كذِ قً مصدِّ 
قًا ِلَما بـَْنيَ َيَديِْه { :- تعاىل - القرآن، بل املوجود فيه هو قوله نـَزََّل َعَلْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ ُمَصدِّ

 َوأَنـْزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتابَ {، ]4 - 3 آل عمران:[} * ِمن قـَْبُل ُهَدَى لِْلنََّاسِ  َوأَنـَْزَل التـَّْورَاَة َواْألِجنِْيلَ 
قًا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه} (كما  واملهم أن القرآنَ  ،]48املائدة: [ بِاحلَْقِّ ُمَصدِّ

ها هو الصواب الذي ينبغي ن ما يقوله عنإأي  ؛ا على الكتب السابقةن نفسه مهيمنً نرى) يعلِ 
املسلمني بكتاهبم، فعليه أن ينقل كالم كتاهبم كما  اجَّ ، إذا أراد أن حيُ ومعىن هذا أن األنبا ،اعتماده

ف كالًما من عنده مث ه، ال أن يؤلِّ فأنقل كالمهم بنصِّ  ،ل القومحني أجادِ ًال ل أنا مثهو، مثلما أفعَ 
 م أن هذا هو كالم القرآن.يزعُ 

يها املسلمون فعليكم أ د للتوراة واإلجنيل، ومن َمثَّ إن القرآن قد شهِ  :وعلى هذا فال معىن لقوله -
ذلك أن التوراة واإلجنيل لدينا غري التوراة واإلجنيل لديهم، فالتوراة واإلجنيل  قوا مبا يف أيدينا؛أن تصدِّ 

يان نزال على موسى وعيسى، أما الذي عندهم فهو العهد القدمي والعهد اجلديد، ومها لدينا وحْ 
وانتهاء حياة عيسى على األرض، دون بعد موت موسى تعدِّ جمموعة من الكتب ألَّفها أشخاص مُ 

إذ قد  ؛بصلة يإىل الوح ، وإن مل يعِن هذا بالضرورة أن كل ما فيهما ال ميتُّ مساوينيِ  وليسا وحينيِ 
أن  ومن هنا فال بدَّ  ،رته أيدي البشربقيت فيهما أشياُء وأصداٌء من وحي السماء خمتلطة مبا سطَّ 

ع املسلمني من خالل آيات ذلك القرآن، أما أن أن يقنِ إن كان يريد  ،كم القرآنل األنبا على حُ ينزِ 
فها جريًا على ما تعوَّده قومه مع التوراة واإلجنيل فليس من العدل وال رِّ يلوي النصوص القرآنية وحيُ 

 من األمانة وال من املنهجية يف شيء.

بعد نبيِّنا (أحسب فتموه ق اإلجنيل، ولكنكم حرَّ أنا مصدِّ "ومن مث فقول املسلم لألنبا املزعوم:  -

لكن  ،وهواكم" هو كالم صحيح متام الصحةبعد نبيكم") وجعلتموه على غرضكم "أن املقصود: 
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"قال  ،قرؤه اآلناحملاورة؟ هذا ما سن املسلم عليه؟ وكيف مضتِ  ماذا قال الراهب؟ وماذا كان ردُّ 
خريًا ختجل بباطلك كمن د قضية ال ميكنك القيام بتحقيقها، وأالراهب: ال تتحدَّث هبذا وال تورِ 

قل يل يا أبا سالمة: كم من السنني مضت من املسيح إىل  ،هرت الشمس عن الناس بكفِّ يروم سَ 
 حممد؟ 

 قال املسلم: ما أدري. -
 !إن من املسيح إىل حممد ستمائة سنة ونيِّف ،نةقيم لك البيِّ قال الراهب: أنا أُ  -

 ك وجدنا يف التواريخ!ذلك هو، وكذلك  ،يا راهب قال املسلم: صدقتَ  -
 أفما كان النصارى قد ُوِجدوا يف الدنيا كلها؟  قال الراهب: -

 قال املسلم: نعم. -
 قال الراهب: مثلما يف وقتنا هذا؟ -

 (وما زاد). ،قال املسلم: نعم -
قال الراهب: فهل ميكنك أن تعدَّ األناجيل اليت ُكِتبت يف أقطار األرض ويف سائر اللغات  -

 واأللسن؟
 ر على ذلك.قال املسلم: ال أقدِ  -

قال الراهب: فاجعل أن طائفة من أهل الغرب حرَّفت أناجيلها، فكيف وصلت هذه األناجيل  -
إىل الذين هم يف أواخر الشرق، وهلم لغة أخرى ولسان آخر؟ وكذلك الذين هم يف اجلنوب 

قد حترَّف كما تقول  كان إجنيل واحد  إنفكيف ميكن  ،ف لغاهتم وسجاياهموالشمال مع ختالُ 
صى يف أقطار األرض كلها عند شعوب خمتلفة لغاهتا؟ وال حتُ  أمكن أن حترَّف به أناجيل ال تعدُّ 

ولو كان ذلك لوجدت بعضها حمرَّفة عند مجاعة من  ،من املمتنع أن يكون االتفاق عليهفهذا 
نيا كلها: اجلنوب والشمال فَت الدولكنَّك إن طُ  ،فةالنصارى، وبقيت عند غريهم أناجيل غري حمرَّ 

سل املسيح والشرق والغرب جتد األناجيل يف سائر اللغات على املثال الذي سلَّمه إلينا احلواريني رُ 
وأنا أحضر لك مثال يصدِّق وحيقِّق قويل: إن قِدم أحد الناس وأظهر  ،ف الواحد لآلخرال خيالِ 

ل على النيب، وليس هو ذاك، ذا القرآن املنزَّ ف القرآن املعروف اآلن عندكم وقال لكم: هقرآنًا خيالِ 
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 لونه؟فهل كنتم تقبَ 

 قه ومن أتى به.له بل حنرِ وعليَّ ما كنا نقبَ  ،فقال األمري: ال -

قال الراهب: فإذا كان كتابكم قد ُكِتب يف لغٍة واحدة وبشفٍة واحدة ال ميكن وال جيوز أن  -
ُوزِّعت يف املسكونة كلها عند شعوب خمتلفة  حيرَّف، فكيف ميكن ملن يروم حتريف األناجيل، وقد

ن لكم جج واضحة وبراهني بيِّنة غري هذه توضِّح صدق ما أوردنا اآللغاهتا؟ وقد يوجد عندنا حُ 
من قدمي الزمان عن املسيح ورسله، لكن أوجزنا الكالم  ءبه األنبيا من الكتب العتيقة مما قدمت

 ح".ل يف إطالة الشر قَ يفة أن يكون عندكم ثِ خِ 
له باملسافة الزمنية اليت ن جهْ فالشيخ املسلم يعلِ  ؛ن التلفيقأن كاتب احلدوتة ال حيسِ ًال وواضح أو  -

يأىب  -سبحانه  -لكن اهللا  ،هو أمر ال جيهله أصغر تلميذ مسلمني، و ني العظيمَ ل بني النبيَّ تفصِ 
ا على املوضوع ذاته: ح األنبا، وبلسانه هو نفسه، إذ يقول على لسان الشيخ تعليقً إال أن يفضَ 

كذلك هو، وكذلك وجدنا يف التواريخ"، مبا يعين أنه يعرف الفارق الزمين بني   ،يا راهب صدقتَ "
وواضح كذلك ما يف ردود األنبا  ،عى عليه الكاتب الكذابوال جيهله كما ادَّ  ،حممد واملسيح

ناجيل اليت بأيدي ث كما لو مل يكن هناك إال األكة، فهو يتحدَّ وتعليقاته من سفسطة مضحِ 
ما يعرفه كل من له أدىن إملام بتاريخ النصرانية من أن مثة أناجيل كثرية ًال ثني، متجاهالنصارى املثلِّ 

ف هبا الكنيسة، وهي ختتلف عن هذه اختالفات عنيفة، مثلما أن هذه ختتلف ا سوى اليت تعرتِ جدًّ 
يف دراسة سابقة يل على املشباك  الً حُت أنا مثفيما بينها اختالفات عنيفة أيًضا حسبما وضَّ 

نظرة طائر"، كما أن هناك ِفرقًا أخرى من  -األناجيل "نشرهتا عدة مواقع منذ شهور بعنوان: 
ال أكثر وال ًال ا وال ابًنا للرب، بل عبًدا ورسو النصارى ال تؤمن بألوهية املسيح على أي وضع: ال ربًّ 

حيمل اسم برنابا ليس فيه عن املسيح إال ًال مثة إجنيأقل، وهو ما يقول به القرآن، عالوة على أن 
ليس ذلك فقط، بل هناك يف العهد اجلديد  ،ثُل أي نيب آخر من أنبياء اهللاأنه عبد ورسول، مثُله م

ها يف كتبه، وهي رسالة يعقوب، أسفار مل تكن الكنيسة تعرتف هبا يف البداية، مث عادت فأدخلتْ 
ثة ليوحنا، ورؤيا يوحنا ة بولس إىل العربانيني، والرسالتان الثانية والثالوالرسالة الثانية لبطرس، ورسال

الع على إيهام القارئ الذي ليس لديه اطِّ الً س يقفز فوق هذا كله حماو بيد أن األنبا املدلِّ  ،الالهويت
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إًذا فليس هناك إجنيل واحد، بل أناجيل   ،معدن، وكله متام التمام تاريخ األناجيل أن (األشيا)

ة إىل عندي منه أكثر من عشرة أناجيل مرتمجَ  ،كانت بالعشرات اختفى جزء منها وبقَي جزء آخر

ذت الكنيسة إجراءات وقد اختَّ  ،بأربعة من هذا اجلزء الباقي فقط اإلجنليزية، وال تعرتف الكنيسة إال
كانت قوة وأصدرت أمرًا بإعدامها، إال أن احلق غالٌب مهما   ،صارمة للقضاء على هذه األناجيل

ئه الكنائس يف سراديبها البعيدة عن العيون من بِّ ف فيه ما ختُ ولسوف يأيت يوم ينكشِ  ،أعدائه
 س على الباطل!خمافة االفتضاح وا�يار البناء املؤسَّ  ؛عليها أحٌد نظرة لقيخمطوطات ال تريد أن يُ 

لى عيسى، ال ذي نزل عث عنه اإلسالم هو اإلجنيل الومرة أخرى نقول: إن اإلجنيل الذي يتحدَّ  -
شبه يف إطارها العام سرية ع اهللا له، فهذه جمرد تراجم للسيد املسيح تُ بعد رفْ  األناجيل اليت ُكِتبت

حبيث  ؛على اإلسناد ل يف أن السرية احملمدية قائمةٌ مع الفارق الكبري املتمثِّ  -عليه السالم  -نبينا 
له، أما األناجيل فهي كتابات كتبها وعمن نقَ  له لنا،ن نقَ يعرف القارئ من أين بدأ اخلرب، ومَ 

دون على الشائعات والروايات املختلفة أصحاهبا دون أن يعنُّوا أنفسهم بإسناد ما يكتبونه، بل يعتمِ 
؟ عليه السالم -ر به املسيح لكن أين اإلجنيل الذي كان يبشِّ  ،ت والتمحيصبال أية حماولة للتثبُّ 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -اجيل احلالية كالًما للسيد املسيح ذلك هو مربط الفرس! إن يف األن
قبل تلك األناجيل  -عليه السالم  -ر به ر فيه اإلجنيل، وهو ما يعين أنه كان هناك إجنيل يبشِّ يذكُ 

ر يف أي موضع منها على اإلطالق أن إال أن األناجيل احلالية ال تذكُ  ،االيت بأيدي النصارى حاليًّ 
لقد بقيت منه  ،د أن هذا هو السبب يف أنه قد ضاعوأعتقِ  ،مرمي كانوا يكتبونه ميذ عيسى ابنتال

اب األناجيل املوجودة بني أيدينا اآلن، أما باقي عبارات وشذرات نـََقَلها لنا كتَّ  - رفيما نتصوَّ  -
 -عليه السالم  -ظ به ذاكرة النصارى آنذاك، وخباصة أن أتباع عيسى ذلك اإلجنيل فلم حتتفِ 

عند القبض عليه  ، حىت إ�ماقلة قليلة جدًّ  -واضح من القراءة اليقظة لألناجيل كما هو  - اكانو 
قاسي وحده مصريه الرهيب دون أدىن حماولة من جانبهم (حسب رواية تلك األناجيل)، قد تركوه يُ 

إذ  ؛يهبني من حوارييه إلستثىن من ذلك أقرب املقرَّ للدفاع عنه أو ختليصه من أيدي أعدائه، ال يُ 
إنه ال يعرف عن هذا الرجل شيًئا، كما أن واحًدا آخر من  :م باهللا كذبًاره ويقسِ وجدنا بطرس ينكِ 

ع عن نفسه مالبسه اليت أمسكه اجلند منها ومضى جيري ال يلوي على شيء وهو املؤمنني به خلَ 
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ا من  ليل جدًّ عن أن االضطهادات كانت تنتاش هذا العدد القًال ، فضغطاءه عورتَ  يغطيبلبوص ال 

، فيما يبدو، يذكرون به كل ما قاله السيد املسيح، وخباصة يف ظل الً كل جانب فلم تدْع هلم عق

الظروف الغريبة اليت انتهت هبا حياة املسيح على األرض! ومن هنا كانت االختالفات الرهيبة بني 
له وكان على أو ما وصَ  له أو ما يؤمن به نُّ ف يكتب ما يعِ إذ كان كل مؤلِّ  ؛األناجيل املختلفة

 هواه!
إجنيل لوقا"، "اة: بها عن السيد املسيح واملسمَّ يف أول الرتمجة اليت كتَ ًال وهذا ما يقوله لوقا مث -

وهي يف احلقيقة ليست من اإلجنيل يف شيء، اللهم إال بعض بقايا من بقاياه مما استطاعت 
إذ كان كثريون قد أخذوا بتأليف قصة يف 1": الذاكرة النصرانية آنذاك االحتفاظ به بُعَجره وُجبَره

رأيت أنا 3عاينني وخداًما للكلمة، دء مُ مها إلينا الذين كانوا منذ البَ كما سلَّ 2نة عندنا، األمور املتيقَّ 
عت كل شيء من األول بتدقيق، أن أكتب على التوايل إليك أيها العزيز ثاوفيلس، أيًضا إذ قد تتبَّ 

ال يعدو أن يكون تأليًفا  -كما يرى القارئ   - فاألمر إًذا ،ُعلِّمت به"لتعرف صحة الكالم الذي 4
ظه التالميذ من بعده كتابة عه لوقا وغريه، ال وحًيا من السماء نزل على عيسى وحفِ مما مسِ ًال منقو 

وله يف درجة غم نز واستذكارًا كما هو احلال يف القرآن الكرمي، أو حىت يف احلديث النبوي الشريف رُ 
بأول ِغب نزوله من عند اهللا، كما كانت ًال لقد كان القرآن اجمليد ُيكتب أو  ،ني عن كتاب اهللاليق

ويف كل جيل كان وال يزال هناك ماليني من املسلمني كبارًا  ،ر القلم يف ذلكالذاكرة البشرية تظاهِ 
ده يف ويف األحاديث كان هناك منهج لكل حمدِّث يعتمِ  ،حيفظون القرآن عن ظهر قلب وصغارًا

ول أو رفض ما جيمعه من الروايات املنسوبة إىل رسول اهللا، عالوة على أن املسلمني حيفظون  بُ قَـ 
ث أْن  أما اإلجنيل فلم يعرف هذا وال ذاك، إذ مل حيدُ  -صلى اهللا عليه وسلم  -كثريًا من كالمه 

دوا إىل أي منهج يف فيه مل يستنِ ظه يف صدره، كما أن مؤلِّ ب منذ البداية أو فكَّر أحد يف حفْ تِ كُ 
من كالم لوقا يف  قة حبياة السيد املسيح أو رفضها، وهذا جليٌّ ول ما وقع هلم من الروايات املتعلِّ قبُ 

 آنًفا. كما مرَّ   -عليه السالم  -تح السرية اليت ألَّفها عن حياة عيسى مفتَ 
اص بنسب السيد املسيح، وأحدمها خ ،اليني كيال يكون كالمنا بال دليلوإىل القارئ املثالني الت -

فأما  ،حزح من موضعهالقرب الذي ُدفن فيه مث زُ  إنه كان يسدُّ  :ق باحلجر الذي قيلواآلخر يتعلَّ 
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هو ابن  -عليه السالم  -إن عيسى  : يف بداية اإلصحاح األول يقولب املسيح فمىتَّ سَ بالنسبة لنَ 

وع املسيح ابن داود ابن إبراهيم: كتاب ميالد يس1"نه من ساللة بشرية: إأي  ؛داود بن إبراهيم
ويهوذا ولد فارص 3 ،د يهوذا وإخوتهويعقوب ولَ  ،د يعقوبوإسحاق ولَ  ،د إسحاقإبراهيم ولَ 2

يناداب ولد  ،وأرام ولد َعمِّيناداب4 ،وحصرون ولد أرام ،وفارص ولد حصرون ،وزارح من ثامار وَعمِّ

 ،وبوعز ولد عوبيد من راعوث ،وسلمون ولد بوعز من راحاب5 ،سلمون وحنشون ولد ،حنشون
وسليمان 7 ،امللك ولد سليمان من اليت ألورياوداود  ،ويسى ولد داود املِلك6 ،وعوبيد ولد يسى

 ،ويهوشافاط ولد يورام ،وآسا ولد يهوشافاط8 ،وأبيا ولد آسا ،ورحبعام ولد أبيا ،ولد رحبعام
 ،يا ولد منسىزقوحِ 10 ،يازقاز ولد حِ وأح ،ويوثام ولد أحاز ،ولد يوثام وعزيا9 ،ويورام ولد عزيا

وبعد سيب 12 ،ويوشيا ولد يكنيا وإخوته عند سيب بابل11 ،وآمون ولد يوشيا ،ومنسى ولد آمون
وألياقيم  ،وأبيهود ولد ألياقيم ،وزربابل ولد أبيهود13 ،وشألتئيل ولد زربابل ،بابل يكنيا ولد شألتئيل

 ،وأليود ولد أليعازر15 ،وأخيم ولد أليود ،د أخيموصادوق ول ،وعازور ولد صادوق14 ،ولد عازور
ويعقوب ولد يوسف رجل مرمي اليت ولد منها يسوع 16 ،ومتان ولد يعقوب ،د متانوأليعازر ول

هذا ما قاله مىت، على حني يقول لوقا يف أول فقرة من أول إصحاح فيه:  ،املسيح عيالذي يدَّ 
د نسبه على من ساللة إهلية، لكنه يف موضع آخر يورِ نه جنيل يسوع املسيح ابن اهللا"، أي إدء إبَ "

وملا ابتدأ يسوع كان له حنو ثالثني سنة، وهو على ما كان يظن ابن يوسف، بن 23"النحو التايل: 
بن متاثيا، بن عاموص، بن 25بن متثات، بن الوي، بن ملكي، بن ينا، بن يوسف، 24هايل، 

بن 27تاثيا، بن مشعي، بن يوسف، بن يهوذا، بن مآث، بن م26، جنَّايناحوم، بن حسلي، بن 
بن ملكي، بن أدي، بن قصم، بن أملودام، 28يوحنا، بن ريسا، بن زربابل، بن شألتئيل، بن نريي، 

بن مشعون، بن يهوذا، بن 30بن يوسي، بن أليعازر، بن يورمي، بن متثات، بن الوي، 29بن عري، 
بن يسى، 32نان، بن متاثا، بن ناثان، بن داود، بن مليا، بن مي31يوسف، بن يونان، بن ألياقيم، 

يناداببن 33بن عوبيد، بن بوعز، بن سلمون، بن حنشون،  ، بن آرام، بن حصرون، بن َعمِّ
بن سروج، بن 35، بن ناحور، تارَحَ بن يعقوب، بن إسحاق، بن إبراهيم، بن 34فارص، بن يهوذا، 

بن 37، الَمكَ  أرفكشاد، بن سام، بن نوح، بن بن قينان، بن36 شاَحل،، بن عابر، بن فاجلَ  رعو، بن
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 بن أنوش، بن شيت، بن آدم، ابن اهللا".38بن أخنوخ، بن يارد، بن مهللئيل، بن قينان،  شاَحل،متو 
بعيد عن سلسلة مىت، سواء يف عدد حلقاهتا أو يف  وكما ترى فهذه السلسلة ختتلف إىل حدٍّ  -

فيا له من  ،ب رهبمل القوم سلسلة نسأن جيهَ  إذ ليس من املعقول ؛كترتيبها، وهو أمر مضحِ 
فقد  ،ب رهبم"سلسلة نسَ "له من نسب! وال تظن أيها القارئ أين أهتكَّم حني أقول:  ارب! وي

 ،إليه فيما بعد ما كتبت قبل أن أرى ما كتبوا، بل رجعتُ  رغم أين كتبتُ  ،قالوها هم بأنفسهم
ع سلسلة نسب ربنا والرجوع به إن غرض تتبُّ  :دس"به حمررو "تفسري الكتاب املقما كتَ ًال وهذا مث

قت يف يسوع لًفا للمسيا قد حتقَّ عطيت لداود إنه سيصري سَ إىل داود هو أن يظهر أن املواعيد اليت أُ 
/ دار منشورات 2املسيح" (تأليف جمموعة من الالهوتيني برئاسة الدكتور فرنسيس دافدسون/ ط

ن الشخص املذكور يف هذه السلسلة على أنه ابن اهللا بل إ ،)14م/ 1990/ 5التفسري/ بريوت/ 
ة ابن يوسف! أما سلسل - حسبما كان يقول الناس - بل آدم، أما املسيح فهو ،ليس هو املسيح

إذ ليس هناك من معىن للقول بأنه ابن يوسف  -ر اهللا أستغفِ  -مىتَّ فهي صرحية يف أنه ابن يوسف 
ده النص التايل املأخوذ من مطلع إجنيل توما وهو ما يؤكِّ  ق به!إال معىن واحد ال أستطيع أن أنطِ 

 (أحد األناجيل غري القانونية):
"And a certain jew when he saw what jesus did, playing 
upon the Sabbath day, departed straightway and told his 
father joseph: Lo, thy child is at the brook, and he hath taken 
clay and fashioned twelve little birds, and hath polluted the 

Sabbath day". 
ني رأى عيسى الصغري ا من اليهود الغيارى على الشريعة املوسوية، حإن يهوديًّ  :إذ يقول املؤلف -

ع الغالم من وَشكا له ما صنَ  ،من الطني طريًا، ذهب من فوره إىل "أبيه يوسف" يصنع يوم سبت
إن عيسى ذهب ذات يوم  :ثله قول املؤلف يف موضع آخرومِ  ،رمة اليوم املقدسالعتداء على حُ ا

 Again, in the time of sowing the"لزراعة القمح مع "والده" يف حقلهم: 
young child went forth with his father to sow wheat in their 
land: and as his father sowed, the young child jesus sowed 

asso one corn of wheat" وغري ذلك من املواضع اليت ُوصف فيها يوسف بأنه ...
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ًبا من املعجزات اليت كان يعملها عيسى الصغري، قد دعا ربه بل إننا لنقرأ أن يوسف، تعجُّ  ،"أبوه"

 God hath given me Happy am I for that"مثله": ًال شاكرًا أن "أعطاه طف

"ng childthis you. 
د سلسلة النسب سب هذه (يقصِ ح أن سلسلة النَّ يرجَّ  وبعد قليل يقول الكاتب السابق: -

له  ل الطبيعي (الذي جتده يف لوقا)، بل امللكي والشرعي الذي بفضْ ع التسلسُ بَ املذكورة يف مىت) ال تتْ 
االختالف بني ونتساءل: ملاذا هذا  ،ثًا لعرش داود" (نفس املرجع والصفحة)كان املسيح وارِ 

ز على جانب منهما ركَّ الًّ إن ك :ر كل منهما النسبيني فرييح ويسرتيح؟ سيقولونيذكُ  بني فلمالكاتِ 
لكن السؤال هو: وملاذا مل يكن كل منهما واضًحا يف هذه املسألة اليت  ،سيحمن جانيب السيد امل

 ،ز على جانب واحد من األمرركَّ  إنه قد :تقوم عليها الديانة اليت ينتمي إليها فيقول بصريح العبارة
رى هل معىن آخر يف غاية اخلطورة: تُ ًال ك اجلانب اآلخر من أجل كذا وكذا؟ كما أن مثََّة سؤاوترَ 

ه، ويف بداية اإلصحاح األول منه، إىل يوسف ينسبتركيز مىتَّ على اجلانب البشري يف املسيح أن 
 قال يف مىتهمون به مرمي عليها السالم؟ إن أقل ما يُ النجار، الذي كان كثري من اليهود وما زالوا يتَّ 

ه ن شرفه وِعْرض أمِّ اخلنجر لطعْ  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه قد أعطى بذلك أعداء املسيح 
د أنه ابن يوسف عها القرآن الكرمي فوق نساء العاملني! وها هو ذا مىت يؤكِّ الكرمية الطاهرة اليت رفَ 

)، "وعندما دخل بالصيب 41/ 2أبواه" ("بأ�ما: ًال ، إذ يصفهما مثعومرمي مًعا يف أكثر من موضِ 
عيسى الصغري  )، كما تقول مرمي خماطبةً 27/ 2ب عادة الناموس" (صنعا له حسَ يسوع أبواه، ليَ 

بك بنا هكذا؟ هو ذا أبوك وأنا كنا نطلُ  يا ُبينَّ، ملاذا فعلتَ "سها: وهي تشري إىل يوسف ونفْ 
 ).48/ 2ني! (بَ معذَّ 

وانتقلنا إىل  -وهذا مستحيل  -الًّ ح ولو تركنا وراء ظهورنا هذه املشكلة إىل أن جيد هلا أحدٌ  -
املثال الثاين، وهو موضوع احلجر الذي ُزحزح من فوق فوهة القرب املدفون فيه املسيح، لوجدنا عدة 

ده أية قضية أخرى: فهل د تعقيًدا مل تتعقَّ التعقيد، وكل ما يف تلك الديانة معقَّ  دة أشدَّ مشاكل معقَّ 
كانت أمه مرمي وخالُته مها اللتني ذهبتا إىل القرب؟ أم هل كانت مرمي اجملدلية ومرمي األخرى؟ أم هل  

كانت اجملدلية وحدها؟ وهل كان ذلك يف َغَلس الظالم؟ أم هل كان عند الفجر؟ أم هل كان بعد 
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كما جاءت؟ وهل    له وانصرفتْ ن ذهبت هناك إىل القرب أو مل تدخُ بزوغ الشمس؟ وهل دخلت مَ 

كان هناك مالك واحد أو اثنان أو شاب أو مل يكن هناك مالئكة وال ناس باملرة؟ وهل كل الذي 

ر تالميذه يف اجلليل؟ أم هل قيل كالم أكثر من ذلك؟ قيل هو أن يسوع قام من األموات وينتظِ 
مست مرمي املسيح كما جاء يف ث أو ال؟ وهل لَ دوا مما حدَ وهل أتى بعض التالميذ للقرب ليتأكَّ 

من  -عليه السالم  -عها دتا له؟ أم هل منَ تا بقدميه وسجَ إ�ا ورفيقتها أمسكَ  :الرواية اليت تقول
 
ْ
سه بذريعة أنه مل يصعد بعُد إىل السماء، وكأ�ا بعد صعوده للسماء سرتاه مرة أخرى وتْلمسه  مل

إ�ا قد رأت  :أبيه وأبيهم وإهله وإهلهم"، تقولك أ�ا، بعد كل ما قاله هلا عن "كما حتب؟ واملضحِ 
 ق من األمر بنفسه:ويتحقَّ  ،ن بينهاقارِ ها أمام القارئ ليُ "رهبا"! وها هي ذي النصوص أضعُ 

ع رؤساء الكهنة والفريسيون إىل ويف الغد الذي بعد االستعداد اجتمَ 62"): 28 - 27مىت (ف  -
ِضل قال رنا أن ذقائلني: يا سيد، قد تذكَّ 63بيالطس 

ُ
 ،وهو حي: إين بعد ثالثة أيام أقوملك امل

قوه، ويقولوا للشعب: إنه قام من ويسرِ ًال ضبط القرب إىل اليوم الثالث، لئال يأيت تالميذه ليفُمْر ب64
اذهبوا  ،اسفقال هلم بيالطس: عندكم حرَّ 65األموات، فتكون الضاللة األخرية أشر من األوىل! 

وبعد السبت، عند 1 28 ،موا احلجرطوا القرب باحلراس وختَ ضوا وضبَ فم66 ،طوه كما تعلمونواضبِ 
 ؛وإذا زلزلة عظيمة حدثت2 ،را القربلية ومرمي األخرى لتنظُ فجر أول األسبوع، جاءت مرمي اجملدَ 

  وكان منظره3 ،س عليهل من السماء وجاء ودحرج احلجر عن الباب، وجلَ ألن مالك الرب نزَ 
فأجاب املالك وقال 5 ،د احلراس وصاروا كأمواتفمن خوفه ارتعَ 4 ،كالربق، ولباسه أبيض كالثلج

قام كما  هليس هو ههنا، ألن6 ،بان يسوع املصلوبم أنكما تطلُ للمرأتني: ال ختافا أنتما، فإين أعلَ 
لتالميذه: إنه قد قام واذهبا سريًعا قوال 7 ،فيه ًعاع الذي كان الرب مضطجِ قال! هلمَّا انظرا املوضِ 

فخَرَجتا سريًعا من 8 ،ها أنا قد قلت لكما ،رونههناك تَ  ،قكم إىل اجلليلسبِ ها هو يَ  ،تمن األموا
قتان لتخربا تالميذه إذا يسوع وفيما مها منطلِ 9 ،ا تالميذهالقرب خبوف وفرح عظيم، راكضتني لتخربِ 

 ،افاختَ  فقال هلما يسوع: ال10 ،تا وأمسكتا بقدميه وسجدتا لهفتقدمَ  ،لكما القامها وقال: سالمٌ 
 ،ونين"ر اذهبا قوال إلخويت أن يذهبوا إىل اجلليل وهناك يَ 

 1 16"): 16مرقس (ف  -
َ
جدلية ومرمي أم يعقوب وبعدما مضى السبُت، اشرتت مرمي امل
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 ،عت الشمسإىل القرب إذ طلَ  ا يف أول األسبوع أتنيَ وباكرًا جدًّ 2 ،هُ نَّ َني ويدهَ وسالومة، حنوطًا ليأتِ 

أن احلجر قد  ورأينَ  عنَ فتطلَّ 4ينهن: من يدحرج لنا احلجر عن باب القرب؟ وكنَّ يقلن فيما ب3

لة بيضاء، ا جالًسا عن اليمني البًسا حُ القرب رأيَن شابًّ  وملا دخلنَ 5 ،اُدحرج! ألنه كان عظيًما جدًّ 
قد قام! ليس هو  ،املصلوبنب يسوع الناصري ! أننت تطلُ شنَ فقال هلن: ال تندهِ 6 ،نَ فاندهشْ 

قكم إىل وقلن لتالميذه ولبطرس: إنه يسبِ  لكن اذهْنبَ 7 ،هوذا املوضع الذي وضعوه فيه ،ههنا
 ،قرب، ألن الرعدة واَحلرية أخذتاهنسريًعا وهرَْبَن من ال فخرجنَ 8 ،هناك ترونه كما قال لكم ،اجلليل

ملرمي ًال ر أو وبعدما قام باكرًا يف أول األسبوع ظهَ 9 ،أل�ن كن خائفات ومل يقلن ألحد شيًئا
 
َ
وأخربت الذين كانوا معه وهم  ،فذهبت هذه10 ،يت كان قد أخرج منها سبعة شياطنيجدلية، الامل

 24"): 24لوقا (ف  - قوا".ه، مل يصدِّ رتْ فلما مسع أولئك أنه حي، وقد نظَ 11 ،بكونيُنوحون ويَ 
 ،ومعهن أُناس ،الت احلنوط الذي أعددنَهُ مث يف أول األسبوع، أول الفجر، أتَني إىل القرب حامِ 1
وفيما هن حمتارات 4 ،ومل جيدن جسد الرب يسوع فدخلنَ 3ًجا عن القرب، احلجر مدحرَ  فوجدنَ 2

وإذ كن خائفات ومنكِّسات وجوههن إىل األرض، 5 ،إذا رجالن وقفا هبن بثياب برَّاقة يف ذلك،

وهو  نَّ يف كلمكُ ليس هو ههنا، لكنه قام! اذكرن ك6بن احلي بني األموات؟ طُل◌ُ قاال هلن: ملاذا تَ 
صلب، ويف اليوم طاة، ويُ م ابن اإلنسان يف أيدي أناس خُ لَّ سَ : إنه ينبغي أن يُ الً قائ7بعد يف اجلليل 

 ،كلهورجعن من القرب، وأخربن األحد عشر ومجيع الباقني هبذا  9كالمه،   فتذكرنَّ 8 ،الثالث يقوم
فرتاءى  11 ،لن هذا للرسل، اللوايت قُ وكانت مرمي اجملدلية ويونا ومرمي أم يعقوب والباقيات معهن10

ر األكفان ض إىل القرب، فاحنىن ونظَ فقام بطرس وركَ 12 ،قوهنَّ ان ومل يصدِّ يَ ذَ ن هلم كاهلَ هُ كالمُ 
 ًبا يف نفسه مما كان".وحدها، فمضى متعجِّ  ةً موضوع

 1 20"): 20يوحنا (ف  -
َ
 ،م باقٍ جدلية إىل القرب باكرًا، والظالويف أول األسبوع جاءت مرمي امل

وإىل التلميذ اآلخر الذي   ،ضت وجاءت إىل مسعان بطرسفركَ 2 ،عن القرب فنظرت احلجر مرفوًعا

فخرج بطرس 3 من القرب، ولسنا نعلم أين وضعوه!كان يسوع حيبه، وقالت هلما: أخذوا السيد 
الً طرس وجاء أو ق التلميذ اآلخر بفسبَ  ،ضان مًعاثنان يركُ وكان اال4 ،ا إىل القربوالتلميذ اآلخر وأتيَ 

بعه، ودخل تْ مث جاء مسعان بطرس يَـ 6 ،، ولكنه مل يدخلواحنىن فنظر األكفان موضوعة5إىل القرب، 
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واملنديل الذي كان على رأسه ليس موضوًعا مع األكفان، بل 7ر األكفان موضوعة، القرب ونظَ 

إىل القرب، ورأى فآمن،  الً فحينئذ دخل أيًضا التلميذ اآلخر الذي جاء أو 8 ،هع وحدَ ملفوفًا يف موضِ 
فمضى التلميذان أيًضا 10 ،د يعرفون الكتاب: أنه ينبغي أن يقوم من األمواتأل�م مل يكونوا بعْ 9

ت إىل وفيما هي تبكي احننَ  ،تبكي أما مرمي فكانت واقفة عند القرب خارًجا11 ،عهماإىل موضِ 

جلني، حيث كان اآلخر عند الرِّ فنظرت مالَكني بثياب بيض جالسني واحًدا عند الرأس و 12 ،القرب
فقاال هلا: يا امرأة، ملاذا تبكني؟ قالت هلما: إ�م أخذوا سيدي، ولست 13 ،جسد يسوع موضوًعا

 ،، ومل تعلم أنه يسوعإىل الوراء، فنظرت يسوع واقًفا وملا قالت هذا التفتتْ 14 م أين وضعوه!أعلَ 
 ،ت تلك أنه البستاين، فقالت له: يا سيد؟ فظنَّ بنيقال هلا يسوع: يا امرأة، ملاذا تبكني؟ من تطلُ 15

تلك  فالتفتتْ  ،قال هلا يسوع: يا مرمي16 ،لته، فقل يل أين وضعته، وأنا آخذهأنت قد محَ  إن كنتَ 
د إىل د بعْ ألين مل أصعَ  ؛قال هلا يسوع: ال تلمسيين17 ،موقالت له: ربوين! الذي تفسريه: يا معلِّ 

فجاءت مرمي 18 ،د إىل أيب وأبيكم وإهلي وإهلكميل هلم: إين أصعَ ولكن اذهيب إىل إخويت وقو  ،أيب
 
َ
رق بني ما واآلن فلينظر القارئ الفَ  ،�ا رأت الرب، وأنه قال هلا هذا"جدلية وأخربت التالميذ أامل

ة وبني حقيق ،الذي ليس له أي وجود إال يف أوهام الكذابني س األنبا جرجيده من ألوان اهللْ ردَّ 
يط بكل ما كل ذلك، ومل نقل شيًئا عن الشكوك العاصفة اليت حتُ   ،كما هي يف الواقعأمر األناجيل  

قني من قة عند العلماء احملقِّ اهبا احلقيقيني، وتاريخ كتابتها، ومدى أهليتها للثِّ ق باألناجيل: كتَّ يتعلَّ 
 النصارى قبل املسلمني.

أخيه عيسى ملقارنة بني الرسول الكرمي و لة يف احلدوتة اليت حنن بصددها إىل اف اجملادَ وهنا تنعطِ  -
 فنقرأ ما يلي:  -عليهما السالم  -ابن مرمي 

 د عندكم يف منزلة دون املسيح ودون احلواريني؟حم"قال املسلم: فم -
 ستجيز أن أساوي بني العبد باملوىل، واملخلوق باخلالق، واإلنسان باإلله؟قال الراهب: وكيف أَ  - 

لها عن ونقَ  ،ألنه هدى أمة إمساعيل ؛يا راهب أن حممًَّدا نيبُّ اهللا ورسولهقال املسلم: أال تعلم  -
 عبادة األصنام إىل عبادة اهللا نظري املسيح ورسله؟ 

لهم من عبادة األصنام ونقَ  ،م أن حممًدا متلَّك على األعراب أوالد إمساعيلقال الراهب: أنا أعلَ  -

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

 www.alukah.net  

 

 هكذا يحارب المدلسون اإلسالم
 www.alukah.net  

 
ك عليهم وإدخاهلم حتت الطاعة له د التملُّ ألنه قصَ  ؛ةإىل معرفة اهللا، لكن ليس إىل معرفته احلقيقيَّ 

عَت يف كت الصرب يف ذاتك وتوادَ وملَ  ،ت أنَّاتكفإن أطلَ  ،ةفهم اخلالق املعرفة احلقَّ ن أن يعرِّ أكثر م

 به ومل َنْدُعه نبيًّاة الكافية عينَّ وعن أهل ديين يف أمر حممد، وملاذا مل نوجِّ جَّ أخالقك أوردُت لك احلُ 
 .الً رسو  وال

ح لك الكالم يف األمان وفسَ  ان وخوَّلكقال املسلم: إذ كان األمري، أعزَّه اهللا، قد أرخى لك الِعن -
 دين اإلسالم، فقل ما شئَت.

أجاب األمري وقال: يا أبا سالمة، إن الراهب إىل اآلن مل ينطْق إال مبا يناسب الصدق ويقرب  -
 إىل احلق ويليق يف قياس العقل.

 سلم: هاِت ما عندك يف أمر حممَّد.قال امل -
قال الراهب: اعلم يا أبا سالمة أن حممًدا كان من األعراب من بين قريش يف أمَّة إمساعيل من  -

ا سفَّارًا يرتدَّد بسفره إىل بيت املقدس، أعربيًّ ًال بين هاجر املصريَّة َعْبدة سارة امرأة إبراهيم، وكان رج
مَّة عن مذهبه ودينه وَجَده من األحبريى  هفلما استخربَ  ،طوري امسه حبريىفأضاف برجل نصراين نس

وكانوا يعبدون صنًما يسمُّونه األكرب، وكانت صالهتم أمام  ،اليت ال تعرف اهللا من بين إمساعيل
قو�ا ل معانيها على الشوق والعشق، وكانوا يكتبو�ا على األلواح ويعلِّ ذلك الصنم أشعارًا تشتمِ 

أنه حبريى  مفلما علِ  ،قات السبع"املعلَّ "بون هبا إليه ويسمُّو�ا: ك الصنم يصلُّون هبا ويتقرَّ فوق ذل
ًال من اإلجنيل وتال عليه فصو  ،لفة واملروءة وأفاده املعرفة باهللامن تلك القبيلة رقَّ له على سبيل األُ 

ة وعبادة باطلة كم على ضاللوملا عاد حممد إىل أرضه وأمته قال هلم: وحيكم! إن ،والتوراة والزبور
 ".ثل ذلكيأمره بنهيهم عن مِ  ىد له، وحبري مبا يتجدَّ حبريى  بوكان حممد يكاتِ  ،ضارة غري نافعة

ال ميكن  -سبحانه  -اهللا ورسوله، واهللا  ب وافرتاء، فليس عيسى سوى عبدل وكذِ بَ وهذا كله خَ  -
ت على ظهره حىت ينام، ربِ ضعه وتَ ه فرتُ ف عليل به وتِلده وتعطِ أن يتجسَّد ويدخل بطن امرأة حتبَ 

به إذا تنهره بل تضرِ ًال  قلي له وترقِّصه، وعندما يكَرب وتغينِّ  ،مه املشي والكالموتغريِّ له كافولته وتعلِّ 
رسله للمعبد لتعليمه الكتابة والقراءة على أيدي األحبار ، وُمتَْشوِره يف طلبات البيت وتُ الً عصاها مث

والكالم املضحك الذي يفرتيه النصارى بشأنه منذ قرون حبريى  ا خبصوصمن بين إسرائيل! أم
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حبيث ال يراه أحد  ؛حتت األرض يف ُجبٍّ  -عليه السالم  -يلتقيه حبريى  وقرون، فهل كان

ث شيء كتاب مفتوح، ومل حيدُ   -صلى اهللا عليه وسلم  -حياته  ل لنا ما كانا يتقاوالنه؟ إنَّ فيسجِّ 

أو كان حبريى  أو أحد من النصارى الذين كانوا معحبريى  ممث ملاذا مل يتكلَّ  ،من هذا على اإلطالق
قومك بكذا،  رْ مُ م حممًدا كذا، وقال له: قل كذا، وأْ إنه هو الذي علَّ  :فيقول ،ىصال ببحري هلم اتِّ 

 ثل فإن أحًدا من قومه، ومنهم من كان خيرج معه يف القوافل للتجارة ومسعوباملِ  ،َهُهم عن كذاوانْـ 
 ام، ومل جيرِ ه بكلمة واحدة من هذا االهتِّ هذا وجود، مل يفتح فمَ  ىأو رآه إذا كان لبحري  ىببحري 

صلى اهللا  -وها عليه وال احلرب الضروس اليت شنُّ ضة طَ هلم على لسان ولو مرة واحدة عارِ حبريى 
، مث رجعوا فلحسوا مل يألوا أثناءها جهًدا يف اهتامه بكل التهمًال وامتدت أعواًما طوا -عليه وسلم 

كانوا يكذبون كذبًا - يف كل ما عابوه به - نني بذلك على أ�ممجيع ما قالوه فيه وآمنوا به، مربهِ 
راته، رة من سفَ فْ مرة يتيمة يف سَ حبريى  لفما معىن ذلك؟ وحىت لو صدقنا بأنه قد قابَ  ،مفضوًحا

ع من ك باملناسبة على مرأى ومسمَ عمه أيب طالب (وكان ذل رفقةَ  صغري إىل بالد الشام وهو صيبٌّ 
، حسبما تقول الرواية، هو الذي طلب رؤيته وأراد االطمئنان إىل أنه هو ىالقافلة كلها، وكان حبري 

طالًبا منه أن يعود به من حيث أتى حىت ال  ،ر يهودر عمه أبا طالب من غدْ ر، وحذَّ النيب املنتظَ 
قد رآه فيها كما قلنا)، فمىت وأين  حبريى  إن :يقال ض ملكايدهم، وهذه هي املرة اليتيمة اليتيتعرَّ 

د أن بدأ دعوته إىل أن هاجر للمدينة، مل بعد ذلك، ومعروف أن الرسول، مبجرَّ حبريى  لهكان يقابِ 
ر مكة إال إىل الطائف مرة يتيمة؟ وكيف كانت تدور بينهما احملاورات واملناقشات واملراجعات يغادِ 

 يا ترى ومها ال يلتقيان؟

مث إن ما قاله القرآن عن املسيح وأنه مل ُيْصَلب ومل يـُْقَتل ومل يكن مثة فداء وال خطيئة أوىل  -

من إعراب تلك حبريى  ن هبا القطاع األعظم من النصارى، فما موقعم مع النصرانية كما يؤمِ ليتصادَ 
والتصديق  ،ل فرصةنوح أو اجلملة؟ وملاذا اندفعت املاليني النصرانية إىل الدخول يف اإلسالم عند سُ 

مبا قاله حممد عن دينهم السابق إذا كانوا يعرفون حقيقة أنه ليس إال صناعة نصرانية حبرياوية؟ لقد  
  -عليه السالم  -رون عليه الفرع؟ كذلك فإن القول بأنه كان عندهم األصل، فكيف يرتكونه ويؤثِ 

سول كان من قريش سكان أم ٌب فاضح، فاألعراب هم سكان البادية، والر ا هو كذِ كان أعرابيًّ 
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ل بالتجارة قبيل رسالته، فهو إًذا حضري ال بدوي، فكيف يقول الراهب القرى، وكان يشتغِ 

ا؟ وأنكى من ذلك أن حياول ذلك األمحق إقناعنا بأن كان أعرابيًّ  -عليه السالم  -إنه  :املهتوك

إذ ما من عامل من  ؛رسول باملسيحه مساواة القه على هذا اهلراء، وكان كل مهِّ الشيخ املسلم قد وافَ 
وأنه قد  ،هو سيد األنبياء واملرسلني -صلى اهللا عليه وسلم  -علماء اإلسالم إال ويعلم أن حممًدا 

ل إىل الناس كافة ال إىل أوالد إمساعيل وحدهم، مزايا، وأنه فوق ذلك مرسَ  ةُفضِّل على سائرهم بعد
اهلند والصني والشام وفلسطني ومصر والسودان وإال فأين نضع األكراد والفرس والرتك وأهل 

كل هؤالء من أوالد واملغرب واألندلس، مث أهل أوربا وأمريكا وأسرتاليا يف العصر احلديث؟ أوَ 
عرف أن إمساعيل؟ إن أصغر طفل مسلم يف أْتفه ُكتَّاب يف أحقر قرية يف أجهل بلد يف العامل ليَ 

 أن عيسى (كما يقرأ كل يوم يف القرآن) مل يـُْرَسل إال للعاملني مجيًعا، على حني حممًدا هو رسولٌ 
لبين إسرائيل وحدهم ليس إال، وأن هذا هو أحد الفروق بني الرسولني الكرميني، فكيف تغيب هذه 

لة يف حضرته، وهو ابن من أبناء عن إمام من أئمة املسلمني أو عن األمري الذي دارت اجملادَ 
ثني، وناصر دين النيب األمني، حممد سيد د املثلِّ مِّ بيني، ومكَ ر الصليصالح الدين "الكردي" قاهِ 

صلُّون األنبياء واملرسلني؟ ويبقى ختريف األنبا األخرق الذي يدَّعي فيه كذبًا وزورًا أن العرب كانوا يُ 
ويكتبو�ا على  ،مها شعراؤهم يف الغزل واملديح والفخر واهلجاء واحلروبنظِ آلهلتهم بالقصائد اليت يَ 

غم قلة حياء ومساكة جلد هبذا الشكل؟ إنين رُ  -أيها القراء  - أرأيتم ،قو�ا عليهااح يعلِّ ألو 
ولن صي يف األدب العريب ورغم تأليفي عدة دراسات يف األدب اجلاهلي مل أمسع هبذا قط، ختصُّ 

 !أمسع به َعْوضُ 

عن اهلدى والطريق بني إنه وأنتم على هدى أو ضالل مُ  :لعمري إن حممًدا يقول "قال الراهب: -

إين وإياكم على هدى أم على ضالل مبني" "ما أعلم ما يب وبكم"، وقال أيًضا: "املستقيم بقوله: 
اتقوا ما استطعتم لعلكم تفلحون"، مث رسم لكم يف كل صالة تصلُّو�ا أن "(سورة سبأ)، وقوله: 

فإن كنتم على  ،تقيم" (الفاحتة)اهدنا السراط املس"تسألوا اهللا اهلدى إىل الطريق املستقيم بقولكم: 
ألن من قد اهتدى دفعًة فما باله يسأل اهلدى؟ بل يسأل  ؛دىسألوا اهلُ دى، فما لكم حاجة لتَ هُ 

  ،ري يف هداهاهللا العون للس
َ
ثل يف ذلك واجعل أيها األمري أنين اليوم قد خرجت عن وخذ امل
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دى حىت أجد أسأل اهللا والناس اهلُ  لافال أز  ،لُت عن السبيلحضرتك طالًبا املقرَّ والوطن وضلَ 

 السبيل فما يب حاجة أن أسأل اهلدى، بل أسأل العون على الوصول إىل الوطن. 

 قال املسلم: وهو كما تقول. -
شد دى ملا سنَّ وشرع لكم السؤال إىل اهللا يف الرُّ قال الراهب: ولو عرف حممد أنكم على هُ  -

طك أيًضا وشرع لكم الصالة عليه ربَ  -تعاىل  -د اهللا زيه عنمث لعلمه أن صالته ال جتُ  ،واهلدى
 يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليًما"."بقوله: 

 ي أنا عليه؟مَت أن اهللا ومالئكته يصلُّون على حممد؟ أفما جيب أن أصلِّ قال املسلم: أما علِ 
فو عن زالتك، وال تكون  وتسأل اهللا الع ،صلي على ذاتكقال الراهب: أفما كان أوىل بك أن تُ  -

ب الطبَّ لغريه؟ فإذا  ويطلُ  ،م بذاتهوهو يسأل الطعام لغريه، أو كمن انسقَ  ،كمن أضواه اجلوع
ل الصالة؟ فإذا كان هذا الرأي كنَت أنت واهللا واملالئكة يصلُّون على حممَّد، فمن اإلله الذي يقبَ 

 فقد ساويت بالصالة بني اهللا ومالئكته والناس.
 : إن الصالة هي رمحة منه على عباده.لمقال املس -

ر على نيل رمحة اهللا ومالئكته فما به حاجة إىل صالتك، بل األوىل بك قال الراهب: فمن قدَ  -
 ي على نفسك.أن تصلِّ 

 ون أنتم النصارى على مسيحكم؟ صلُّ قال املسلم: أفما تُ  -
 ل صالة العباد.وهو يقبَ قنا، ألنه إهلنا وخالِ  ؛صلي إليها نُ ولكنَّ  ،قال الراهب: ال -

-  
ُ
بني والرأي الفاسد الوخيم! إنكم تعبدون إنسانًا خملوقًا ُولد من امرأة قال املسلم: يا ذا الكفر امل

ح وهتجو نبينا قِ ره على نفسك، وأنت تتَّ روُّن، وأنت يا راهب ال تنكِ قِ من اهلوان ما أنتم به مُ  وصابه

 حممد املصطفى". 
ه هديَ ب منه أن يَ شكل؟ ترى ما وجه اخلطأ يف أن يستعني اإلنسان بربه ويطلُ م رقاعة هبذا الأرأيتُ  -

ض اإلميان باهللا من أساسه، وإال فما معىن ء والتشنيع ليناقِ يفال يضل السبيل؟ إن هذا التخط
أ عبادة اهللا واإلميان بقدرته ورمحته؟ وما الفرق بني املؤمن والكافر إًذا؟ يا أيها األنبا اجلاهل، أمل تقر 

د يف اإلصحاح الثالث من اإلجنيل الذي ألَّفه مىت عن حماولة الشيطان إغواء املسيح؟ فهذا هو ما ورَ 
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 ،ب من إبليسد يسوع إىل الربية من الروح ليجرِّ مث ُأصعِ 1ذ منه املسلم بالضبط، فماذا فيه؟ "ما يتعوَّ 

إن كنت ابن اهللا "اجملرِّب وقال له: فتقدم إليه 3 ،فبعد ما صام أربعني �ارًا وأربعني ليلة، جاع أخريًا2

ه حييا اإلنسان، بل مكتوب: ليس باخلبز وحدَ "فأجاب وقال: 4 ،"صري هذه احلجارة خبزًاتَ  فقل أنْ 
ه على جناح اهليكل، فَ سة، وأوقَـ مث أخذه إبليس إىل املدينة املقدَّ 5 ،اهللا" ج من فمِ بكل كلمة خترُ 

ي مالئكته بك، ألنه مكتوب: أنه يوصِ  ؛إىل أسفلح نفسك طرَ اإن كنت ابن اهللا ف"وقال له: 6
ب مكتوب أيًضا: ال جترِّ "قال له يسوع: 7 ،م حبجٍر رِْجَلك"لونك لكي ال تصدِ فعلى أياديهم حيمِ 

وقال 9ا وأراه مجيع ممالك العامل وجمدها، جدًّ  مث أخذه أيًضا إبليس إىل جبل عالٍ 8 ،الرب إهلك"
اذهب يا شيطان! "حينئذ قال له يسوع: 10 ،يل" وسجدتَ  خررتَ  عطيك هذه مجيعها إنْ أُ "له: 

كه إبليس، وإذا مالئكة قد جاءت مث تَر 11 ،عبد"ألنه مكتوب: للرب إهلك تسجد وإياه وحده تَ 
عائهم، يعرف الطريق ب ادِّ وهو اإلله حسَ  -عليه السالم  -أمل يكن عيسى  ،مه"فصارت ختدُ 

مينع أمري الظالم من االجتهاد يف حماولة إضالله  املستقيم؟ بلى كان يعرف ذلك، إال أن هذا مل
جنِّنا من "أو السرقة فقط! أال يقول القوم يف صالهتم: ًال وتكفريه مرة واحدة ال إغرائه بالزنا مث

الشرير (أي الشيطان)"؟ بلى يقولون ذلك، فما العيب إًذا أن يقول مثلها املسلمون؟ أمل يتَّهم 
رغم أ�م كانوا قد عرفوا الطريق  ،رارًا بضعف اإلميان والنفاقمِ  حوارييه -عليه السالم  -عيسى 

د امللح فبماذا لح األرض، ولكن إن فسَ أنتم مِ "صحه هلم يف النص التايل: بعوه؟ مث ما معىن نُ تَّ او 
داس من الناس"؟ أليس معناه أن من املمكن ح خارًجا ويُ طرَ ح؟ ال يصلح بعد لشيء، إال ألن يُ لَّ ميُ 

لقى به عندئذ فيُ  ،لحسوا ويفسدوا مثلما يفسد املِ هتدائهم على يديه أن يعودوا فينتكِ ا بعد اجدًّ 
الطريق ًال د اإلنسان أ�ا هي فعدوسه الناس؟ إًذا فمخاطر الطريق كثرية حىت لو تأكَّ حتت األقدام ويَ 

اطع طريق أن يهجم عليه أسد أو يطلع عليه لص أو قًال إذ من اجلائز مث ؛ي به إىل هدفهاليت تؤدِّ 
الضالني  ض له بتزيني الكفر أحدُ كة أو يلدغه ثعبان أو يتعرَّ أو يقع يف الظالم يف حفرة مهلِ 

 
ُ
 !الً ني مثضلِّ امل

قد 27"ونه من نصائح وتوجيهات للمسيح يف إجنيل مىت على سبيل املثال: ينسبلنسمع ما  -

ة ليشتهيها، فقد ر إىل امرأينظُ  وأما أنا فأقول لكم: إن كل من28 ،ال تزنِ  ،مسعتم أنه قيل للقدماء
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ك ها عنك، ألنه خري لك أن يهلِ عها وألقِ رك فاقلَ عثِ فإن كانت عينك اليمىن تُ 29 ،زىن هبا يف قلبه

ها رك فاقطعها وألقِ عثِ وإن كانت يدك اليمىن تُ 30 ،كله يف جهنملقى جسدك  أحد أعضائك وال يُ 

احرتزوا من أن  ،هنمسدك كله يف جك أحد أعضائك وال يُلقى جعنك، ألنه خٌري لك أن يهلِ 
 ،عند أبيكم الذي يف السموات ام الناس لكي ينظروكم، وإال فليس لكم أجرٌ تصنعوا صدقتكم قدَّ 

ة، لكي ع ويف األزقَّ امك بالبوق، كما يفعل املراؤون يف اجملامِ ت قدَّ فمىت صنعت صدقة فال تصوِّ 2
وأما أنت فمىت صنعت صدقة فال 3ا أجرهم! احلق أقول لكم: إ�م قد استوفو  ،دوا من الناسميجَّ 

فأبوك الذي يرى يف اخلفاء هو  ،لكي تكون صدقتك يف اخلفاء4ف مشالك ما تفعل ميينك، تعرِ 
زوايا وا قائمني يف اجملامع ويف صلُّ بون أن يُ يت فال تكن كاملرائني، فإ�م حيُ ومىت صلَّ 5 ،النيةازيك عَ جيُ 

يت وأما أنت فمىت صلَّ 6ول لكم: إ�م قد استوفوا أجرهم! احلق أق ،الشوارع، لكي يظهروا للناس
فأبوك الذي يرى يف اخلفاء  ،إىل أبيك الذي يف اخلفاء ق بابك، وصلِّ دعك وأغلِ فادخل إىل خمَ 

ون أنه بكثرة كالمهم كاألمم، فإ�م يظنُّ ًال  روا الكالم باطكرِّ وحينما تصلُّون ال تُ 7 ،ازيك عالنيةجيُ 
ومىت صمتم 16 ،ألن أباكم يعلم ما حتتاجون إليه قبل أن تسألوه ،هوا هبمتشبَّ فال ت7 ،ستجاب هلميُ 

أقول لكم: احلق  ،ظهروا للناس صائمنيون وجوههم لكي يَ غريِّ فال تكونوا عابسني كاملرائني، فإ�م يُ 
لكي ال تظهر 18ن رأسك واغسل وجهك، هِ وأما أنت فمىت صْمت فادْ 17 ،إ�م قد استوفوا أجرهم

"ال 19 ،يف اخلفاء جيازيك عالنية فأبوك الذي يرى ،، بل ألبيك الذي يف اخلفاءئًماللناس صا
 ،قوندأ، وحيث ينقب السارقون ويسر د السوس والصَّ فسِ زوا لكم كنوزًا على األرض حيث يُ تكنِ 
د سوس وال صدأ، وحيث ال ينقب سارقون وال فسِ زوا لكم كنوزًا يف السماء، حيث ال يُ بل اكنِ 20

راج اجلسد هو العني، فإن كانت سِ 22 ،ألنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيًضا21يسرقون، 

ًما، ظلِ وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مُ 23رًا، عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيـِّ 
 فإن كان النور الذي فيك ظالًما فالظالم كم يكون!".

اه اء الطريق؟ أليس هذا وسواه هو ما مسَّ فاجئ اإلنسان يف أثنأليس هذا وسواه مما ميكن أن يُ  -
ويل للعامل من العثرات! فال بد أن تأيت العثرات، 7"عثرات"؟: "السيد املسيح يف النص التايل: 

ها ك يدك أو رجلك فاقطعها وألقِ رتْ فإن أعثَ 8رة! ثْ ولكن ويل لذلك اإلنسان الذي به تأيت العَ 
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ية ولك يدان أو ألبدلقى يف النار ان أن تُ ج أو أقطع مخري لك أن تدخل احلياة أعرَ  ،عنك

لقى يف خري لك أن تدخل احلياة أعور من أن تُ  ،عها وألقها عنكرتك عينك فاقلَ وإن أعثَ 9 ،رجالن

 .جهنم النار ولك عينان"
ذ اإلنسان منه ويستعني باهللا عليه؟ أمل يضل حواريوه حني تركوه سواه ما ينبغي أن يتعوَّ و أليس هذا  

 البتةلة له به م بطرس إنه ال صِ وأنكروه وأقسَ  ،ون على شيءعليه وفرُّوا هاربني ال يلوُ ساعة القبض 
طبًقا لرواية األناجيل؟ أما كانوا يعرفون الطريق املستقيم؟ أَمنَـَعهم هذا من احليد عن الطريق؟ إن 

ذلك إن الذي خيرج من اإلنسان 20"ن أعماق قلوبنا وال تأتينا من خارج: الشهوات إمنا تسكُ 
ل، ق، قتْ ، فسْ ج األفكار الشريرة، زناألنه من الداخل، من قلوب الناس، خترُ 21 ،س اإلنسانينجِّ 
مجيع هذه الشرور 23 ،لبث، مكر، عهارة، عني شريرة، جتديف، كربياء، جهْ ع، خُ سرقة، طمَ 22

نستطيعه فال مفرَّ لنا منها، وكل ما  )، ومن َمثَّ 7(مرقس/  ؛س اإلنسان"خترج من الداخل وتنجِّ 

 ،تحيللها متاًما فمسغرِينا به من حرام، أما أن نتجاهَ هدنا لالنعتاق مما تُ ل جُ حياهلا هو أن نبذُ 
املؤمن حباجة إىل االستعانة عليها بربه  ض إلغراءاهتا، ولسوف يظلُّ ولسوف نظل طول احلياة نتعرَّ 

ك يف سلُ إننا نَ  ،ع إىل احلرامطلَّ وال يت ،يد عن احلاللدعائه إياه أن يهديه الصراط املستقيم فال حيَ و 
ًنا كل يوم، ومع هذا فكثريًا ما تقع فيه أشياء تنكِّد علينا صفونا، بل كثريًا ما العادة طريًقا معيـَّ 

ر زجاج حجرًا يكسِ  - ولو بدون قصد - لقي أحدهمر على بال، كأن يُ ث مصائب ال ختطُ حتدُ 
ل العمال قوا غطاءها فنقع فيها، أو أمهَ للصوص سرَ ألن ا ؛ب هلاالنافذة، أو نفاجأ ببالعة مل نتحسَّ 

ث يل ذات مرة، أو قت إطاراهتا كما حدَ به عجالت سيارتنا فتمزَّ  فاصَدمتناتًئا  يفبقإحكامه 
دنا مما معنا، أو ببعض السفلة ض طريقنا وجيرِّ صعقنا، أو ببلطجي يعرتِ بسلك كهريب عاٍر فيَ 

سيارة يعطف  سنا ويرتكوننا يف طريق صحراوي إىل أن مترَّ عون عنا مالبخيطفوننا ويضربوننا مث خيلَ 
 
ُ
د به فاعلوه أن يربُّونا حىت زري الذي قصَ أصحاهبا علينا ويأخذوننا معهم وحنن على هذا الوضع امل

 ،على العجني فال نلخبطه... إخل ومنشي ،بار بكلمة سفيهة مثلناض للكِ وال نتعرَّ  ،نلزم حدودنا
من ميالدنا إىل  بني الطريق الذي نقطعه كل يوم وطريق احلياة الذي ميتدُّ  غم الفارق الكبريوهذا رُ 

مماتنا: فطريق احلياة ال ينتهي وال نعرفه حق املعرفة إال بعد أن منوت، ونظل طول عمرنا جنهل 
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وجيئة  ذهوبًاإذ نقطعه كل يوم  ؛ظناه عن ظهر قلبمفاجآته ومنعطفاته، أما طريق كل يوم فقد حفِ 

ر لنا من قبل على بال، فما بالنا بالطريق هنا مبا مل خيطُ بادِ ، ومع هذا فما أكثر ما يُ مرات ومرات

صدر قيم من أنفسنا قضاة على سلوكنا وأخالقنا فنُ أن نُ  اآلخر احملجوب عنا؟ مث هل يصحُّ 
 عطيها الدرجات والتقديرات العالية ونتجاوز هبذا حدودنا وصالحياتنا؟ملصلحتها األحكام ونُ 

ي التعميد منه حىت يكمل  ًدا أنه ينبغي له تلقِّ ذلك كله أمل يتعمَّد املسيح على يد حيىي مؤكِّ  وقبل -
إن عيسى مل  :من أصحابه؟ ويقول األمحق إذنٍ ؟ أمل يأكل هو وتالميذه من احلقل دون كل بر

أمل يقرأ  سه؟يقدِّ  إنه جاهل حىت بكتابه الذي :أمل أقل ،ون لهبل كان الناس يصلُّ  ،ي هللاصلِّ يكن يُ 
وللوقت ألزم يسوع تالميذه أن 22"هم مسًكا وخبزًا: مَ  بعد انصراف اجلموع الذين أطعَ ما قاله مىتَّ 

ف اجلموع صعد إىل اجلبل وبعدما صرَ 23 ،ف اجلموعقوه إىل العرب حىت يصرِ سبِ ويَ  ،يدخلوا السفينة
ين، فقال للتالميذ: جثسيما :حينئذ جاء معهم يسوع إىل ضيعة يقال هلا36منفرًدا لُيصلي"، "

ن مث أخذ معه بطرس وابين زبدي، وابتدأ حيزَ 37 هناك"، ياجلسوا ههنا حىت أمضي وأصلِّ "
م مث تقدَّ 39 ،روا معي"امكثوا ههنا واسهَ  ،حىت املوت انفسي حزينة جدًّ "فقال هلم: 38 ،ويكتئب

 عين هذه الكأس، ولكن ليس  يا أبتاه، إن أمكن فلتعُرب ": الً ي قائصلِّ وخرَّ على وجهه، وكان يُ الً قلي
 يا أبتاه، إن مل ميكن أن تعربُ ": الً ى قائفمضى أيًضا ثانية وصلَّ 42 ،ما أريد أنا بل كما تريد أنت"ك

مث جاء فوجدهم أيًضا نياًما، إذ كانت 43 ،فلتكن مشيئتك"عين هذه الكأس إال أن أشرهبا، 
به األمل على أمل يغلِ  ،ذلك الكالم بعينه" الً ى ثالثة قائوصلَّ  ،فرتكهم ومضى أيًضا44أعينهم ثقيلة. 

إهلي، إهلي، ملاذا تركتين؟" فما معىن هذا؟ أمل يسمع األنبا ": الً خ ويدعو اهللا قائنفسه فجعل يصرُ 
 ،ملاذا تدعوين صاحلًا؟ ليس أحد صاحلًا إال واحد، وهو اهللا""اجلاهل قول املسيح كما حكاه كتابه: 

بات األجنبيات يف برنامج دت ذات مرة إحدى الراهِ شاهَ  ومن هنا كانت دهشيت عظيمة حني
إن هذا  ،تعرف أ�ا ناجية يوم القيامة وأ�ا من َمثَّ  ،طئ وال ترتكب ذنًباد أ�ا ال ختُ عريب تؤكِّ  مرنائي

ر الضمائر! إن الراهبة قي! نعوذ باهللا من انغالق القلوب وحتجُّ لُ ل العقلي والغرور اخلُ بَ هلو اخلَ 
 فهو ال يعدوه وال يستطيع اخلروج وكأ�ا إنسان آيل مربمج على نظام معنيَّ  ،ر نفسهاصوَّ املخبولة تت

طئ أو إن اإلنسان اآليل ال خيُ  :عنه إىل ارتكاب اخلطأ حبال، وأىن هلا أو لسواها ذلك؟ بل من قال
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َغذَّى به سلًفا؟ أوَ يتعطَّ 

ُ
ن الغرائز والشهوات فهي ا مدت متاًما و�ائيًّ جترَّ  قدْ ل أو خيرج على برناجمه امل

صلى اهللا  -قه ال تضل أبًدا؟ إن استغفار حممد وطلبه اهلدى دائًما من ربه هلو أكرب دليل على صدْ 

وإال أفلم يكن قادرًا على أن يقول ما قالته الراهبة اجملنونة لو كان األمر عنده أمر  -عليه وسلم 
ا عظيًما رغم أنه كان سني! لقد كان حممد نبيًّ دلِّ ال، ليس هذا بصنيع الكذابني امل ،عاء للنبوة؟ الادِّ 

وهذه هي العظمة النفسية واألخالقية يف  ،لوه على أي من إخوانهأتباعه أال يفضِّ  ثُّ دائًما ما حيُ 
{َوإِنَّا أَْو بأن يقول للكفار:  -عليه السالم  -أهبى صورها! أما أمر القرآن له يف سورة "سبأ" 

إذ األمر من  ؛فهو الغاية يف أدب اجلدال ،]24ى أَْو ِيف َضَالٍل ُمِبٍني} [سبأ: إِيَّاُكْم َلَعَلى ُهدً 
ا بذلك حىت يضع حدًّ  -صلى اهللا عليه وسلم  -ر مِ دة ال خيرج عن هذا، وقد أُ الناحية النظرية اجملرَّ 

ائيل مثلما كان بنو إسر  ،نادهم بارعني فيهوالذي كان الكفار بغبائهم وعِ  ،للجدال الذي ال ينتهي
رون من األسئلة اليت يريدون هبا إرهاقه ويكثِ  ،يشغبون دائًما على املسيح طبًقا لروايات األناجيل

وأنا، أيها العبد الضعيف، كثريًا ما  ،م منه وحماولة الوصول إىل احلقيقة بالتعاون معهوإعناته ال التعلُّ 
د الطالب دون أن ننتهي إىل ثل هذا يف حماضرايت حني يطول اجلدال بيين وبني أحأجلأ لشيء مِ 

هأنتذا ترى أننا قد وصلنا إىل طريق "ط، فأقول له عندئذ: وسَ  ل إىل حلٍّ فق عليه أو نتوصَّ رأي نتَّ 
فلهذا  ،ك شيء ميكن أن يضاف إىل ما قلناههنا دْ منَّا قد قال كل ما لديه ومل يعُ الًّ مسدود وأن كُ 

ومل يعد هناك من جديد نقوله،  ،سألة واضحةال داعي ألن منضي يف املناقشة بعد أن أصبحت امل
  ،ع مبا يقوله اآلخرريد أحدنا أن يقتنِ وال يُ 

ُ
أقول له هذا  ،خطئ، أو قد تكون أنت"وقد أكون أنا امل

ري غم تصوُّ ل التقليل من موقفه رُ دون أن أحاول إجباره على تبينِّ رأيي! كل ذلك دون أن أحاوِ 
ولكن هذه هي  ،م من املوضوع أكرب كثريًا مما يعلم هوأعلَ  وأنين ،أنين بطبيعة احلال على احلق

إن مجيع من أتى قبله من  :-عليه السالم  -ويف النهاية أمل يقل عيسى  ،الدميقراطية""الطريقة 
)، نعم 10(يوحنا/  ؛اق ولصوص"رَّ مجيع الذين أتوا قبلي هم سُ 8األنبياء واملرسلني كانوا لصوًصا؟ "

دراسة  -أخالق اإلجنيل "م إيليا وموسى كما أكَّد د. ألبري باييه يف كتابه: مجيع األنبياء مبا فيه
فإذا كان األمر كذلك  ،)26ودار احلصاد/  ،سوسيولوجية" (ترمجة د. عادل العوا/ دار كنعان

لني؟ أليسوا حباجة أشد إىل طلب العون رسَ د، فكيف مبن ليسوا أنبياء وال مُ بالنسبة هلؤالء األماجِ 
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ق أن السيد املسيح استهدائه الطريق املستقيم يف كل خطوة؟ إنين بطبيعة احلال ال أصدِّ من اهللا و 

ن كان عنده عني للقراءة قال شيًئا من هذا، بْيد أين أحاكم القول إىل كتاهبم حىت أبنيِّ هلم ولكل مَ 

 فون مبا ال يعرفون!أ�م يهرِ 
إنه  :وقوله -عليها رضوان اهللا  -لرسول كة إىل مسألة زينب بنت عمة اأما إشارة األنبا املضحِ  -

وزعم أنَّ  ،ر إليها، وأخذها منه كرًهاا نظَ مَّ "هاَم بامرأة زيد مواله سابًقا لَ  -عليه الصالة والسالم  -
وملا قضى زيد منها وطرًا أزوجناك هبا يا ": الً ب هبا صحابته قائجه هبا دون زيد، وخاطَ اهللا قد أزوَ 

قالوا: خذ  ،ب بذلك صحابتهوملا خاطَ  ،من اهللا أُنزل عليه يف امرأة زيد م أن هذا وحيحممد"، وزعَ 
ب مه على غريك"، فملخص القصة (بعيًدا عن كذِ يا رسول اهللا ما أنعم به عليك وحلَّله لك وحرَّ 

ل قومه مع كتاهبم املقدس من له باآليات القرآنية، أو حتريفها باألحرى كما فعَ األنبا املزعوم وجهْ 
غم كراهيتها هي اه الالحق رُ بها لزيٍد عْبده السابق ومتبنَّ كان قد خطَ   -عليه السالم  -قبل أنه 

د عبد عتيق البن خاهلا الرسول، أما زيد فمجر  إذ كانت من ذؤابة قريش وبنت عمة ؛وأخيها لذلك
ه، إال جتْ ثل هذا القرار وتزوَّ ل يف القرآن من وجوب االنصياع ملِ مبا نزَ  ومع هذا فقد التزمتْ  ،حممد

ويف يوم من  ،رةت األمور بينهما متوتِّ وظلَّ  ،اه زوجهاح يف تلطيف مشاعرها جتُ أن األيام مل تفلِ 
 -عليه السالم  -ا هلذا التوتر، وفاَتَح الرسول هبذا، لكنه األيام فكَّر زيد يف تطليقها كي يضع حدًّ 

حني نزل  -عليه السالم  -سول جها الر ويف النهاية طلَّقها زيد وتزوَّ  ،ب منه الصربعه وطلَ راجَ 
سب لالبن غري احلقيقي يف مسائل الزواج أو النَّ  عطييُ  ال كي يعرف الناس أن التبينِّ   ؛القرآن بذلك

بها بدوره لرسول اهللا، وهو هو الذي خطَ  -رضي اهللا عنه  -وكان زيد  ،االبن احلقيقي أبًدا عَ وضْ 
هذه هي املسألة باختصار، فلَم  قه،كه أو حنَ ثري شكو على أنه مل يكن يف األمر ما يُ  ما يدلُّ 

عه ر على تطليقها من زوجها؟ أبًدا، فقد رأيناه يراجِ ع فيها الرسول وتآمَ الطنطنة والتشهري؟ هل طمِ 
ل احلديث ع ولو بتبادُ ز فرصة غيابه عن البيت ودخل على زوجته ليستمتِ هل انتهَ  ،ويأمره بالصرب

ب على أنه حني ذهب يطلُ  ول: الزنا هبا؟ أبًدا، فإن الروايات تنصُّ ل يف حماسنها، وال نقمعها والتغزُّ 
 -إًذا فما املشكلة؟ سنفرتض أنه  ،ثومل يتلبَّ  ،ف يف احلالزيًدا يف أمر من األمور ومل جيده انصرَ 

ه العيب ج زيًدا، فما وجْ ط عليها كي تتزوَّ قد تعلَّق هبا بعد أن كان هو الذي ضغَ  -عليه السالم 
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ك البشر عواطفهم يف أيديهم؟ ومع ذلك فال بد أن يعرف القارئ أن زينب كانت ل ميلِ يف هذا؟ ه

رٍه منها ومن أخيها، أفلمَّا جها زيًدا على كُ حتت بصر الرسول وتصرُّفه طوال الوقت قبل أن يزوِّ 

يه يف عينَ  ُلوه هو وزينب، حتَ ساِمت قبيلتَ جها عْبده السابق، وهو (فوق عبوديته له) من قبيلٍة ال تُ تزوَّ 
 إىل احلد الذي يريد األفاكون أن جيعلوا من حبَّتها قبة؟

املهم أنه مل يلجأ إىل أي شيء ميكن أن يؤخذ عليه يف هذا السياق: فال هو أملح لزيد برغبته يف  -
كرهه على طالقها، وال هو عن أن يُ ًال امرأته حىت يدفعه من طرف خفي إىل التنازل له عنها، فض

له كما صنع داود (داود النيب ، وال هو تآمر على قتْ عن البيت كي خيلو هبا مىت أحبَّ ل إبعاده حاوَ 
م يف فناء ا احلثي الذي رأى زوجته عارية كما ولدهتا أمها وهي تستحِ مع قائده وجاره أوري وامللك)

ى على سطح القصر ذات يوم، وال أدري ماذا كان يفعل بيت قائده اجملاور لقصره حني كان يتمشَّ 
 طائرته الورقية طريِّ فيه فصعد ليُ  لْ ك مثله على سطح القصر إال أن تكون هناك بقايا طفولة مل تزَ ملِ 

كما  -(داود "ابن اهللا البكر" كما جاء يف العهد القدمي، وجد إله األنبا األمحق أو أبوه ًال مث
ال من جهة مرمي، هة يوسف واملصيبة أنه ابنه من جِ  ،إذ املسيح عندهم هو "ابن داود" - يقولون

ل فأحضرها تها بغباٍء ما بعده غباء!)، فما كان منه إال أن أرسَ ها وعفَّ امهم مرمي يف شرفِ ل اهتِّ فتأمَّ 
خطة للتخلص بل وضع  ،وزىن هبا (هكذا خبط لزق "دون إحم أو دستور"!)، مث مل يكتِف هبذا

 -كن بعد أن انقضت أيام مناحتها ول ها حبرميه،ت اجلرمية استلحقَ وملا متَّ  ،هبا من الزوج املسكني
 ة قلبه ومراعاته للتقاليد!شوفوا ذوقه وحنِّي

فرغم أن مسألته زواٌج حالٌل ال زنا كما يف حالة  - عليه الصالة والسالم -أما الرسول حممد  - 
قو العهد القدمي عليهم لعائن اهللا، فقد مكث فرتة من الزمن حياول أن داود حسبما يفرتي عليه ملفِّ 

شية أن يظن الناس أنه اقرتاُن أٍب بامرأة ابنه كما كانت العرب حىت ب التزوج من زينب خَ تجنَّ ي
ويأمره أمرًا  -صلى اهللا عليه وسلم  -عليه  به ويشتدَّ ل القرآن يعاتِ ذلك احلني تعتقد، إىل أن نزَ 

مل يكن يوسِّع  -عليه السالم  -مث إنه  ،م اجلاهليهْ ا لذلك الفَ بإمضاء هذا الزواج حىت يضع حدًّ 
ر هلن شيًئا من منه ذات مرة أن يوفِّ  يف نفقة زينب وال غريها من أمهات املؤمنني، وحني طلنبَ 

 -الرسول  هن مجيًعا بني الرضا مبا هن فيه أو تسريحِ حببوحة العيش كسائر النساء نزل القرآن خيريِّ 
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اهللا  ، إال أ�ن مجيًعا قد اخرتنَ ف منهنملن ال ترضى هبذا الوضع املتقشِّ  -عليه الصالة والسالم 

ره النساء ن تأسِ مَ  وليس هذا بطبيعة احلال سلوكَ  ،ه والدار اآلخرة على حظوظ الدنياورسول

ك نفسه متاًما أمام املرأة دن عليه أمره، بل سلوك نيب كرمي ميلِ فسِ على عقله وحكمته ويُ  طنَ ويتسلَّ 
إليها أدىن خروج! مث ال ينبغي هنا أن ننسى  إن كان مثن ذلك هو اخلروج على مبادئه اليت يدعو

على والئه حملمد ودين حممد وخيرج  ريب، أكان يظلُّ شيًئا، وهو أن زيًدا لو شعر أن يف األمر ما يُ 
فارس  وإىل الروم أًال ين وال يهرب مثللغزو معرًِّضا حياته حبرارة يف سبيل الدفاع عن ذلك الدِّ 

على إميان ال  وت يف معركة مؤتة ميتته البطولية اليت تدلُّ من أن ميًال ويفضحه هناك؟ وذلك بد
عن ًال الروم، فض يتزعزع، إذ كانت كل عوامل النصر من فارق ضخم يف العدد والعتاد يف صفِّ 

هو وبقية زمالئه يف رجولة  - رضي اهللا عنه - ض املعركة ألهلها، ومع ذلك خاضهااحنياز أر 
ه يف هذا األمر يف الفصل األول من الباب ئ أن يرجع إىل ما كتبتُ يان! وميكن القار بارَ وإخالص ال يُ 

 ؛رين حول الوحي احملمدي"دراسة لشبهات املستشرقني واملبشِّ  -مصدر القرآن "األول من كتايب: 
 .فما بعدها) 71م/ 1997 -هـ 1417(مكتبة زهراء الشرق/ 

د وغريه من أنبياء العهد القدمي ر لداو إن اهللا قد غفَ  :والعجيب بعد هذا كله أن يقول النصارى
اؤون، مث جييئون إىل احلالل ، والبشر خطَّ أل�م يف �اية املطاف بشرٌ  ؛جرائمهم ذات العيار الثقيل

ريًة على الشرف الرفيع، فتضيق صدورهم احلقود غَ  -عليه السالم  -له النيب حممد الل الذي فعَ الزُّ 
ويدعون  ،ويضعون على رؤوسهم مما حتت أرجلهم ،ون اجليوبويشقُّ  ،لطمون اخلدودويذهبون فيَ 

  لألخالق والدين! يا حرام!بدعوى اجلاهلية زاعمني التأملُّ 
وأنه األزيل  ،وأن املسيح ابن اهللا ،ر عليكم أنكم جتعلون هللا ابًناقال املسلم: وحيك! إمنا ننكِ  -

هو إنسان ُولد من امرأة، ومثله خالق اخلالئق، وجتعلونه مساويًا هللا يف الطبيعة واجلوهر والقدرة، و 
 فكان. ،مثل آدم، قال له اهللا: كن

 ك يف القرآن؟ره نبيُّ ق كل ما ذكَ قال الراهب: هل أنت يا أبا سالمة مصدِّ  - 
 ألنه منزَّل من اهللا على نبيه املصطفى حممد. ؛ق مجيع ما يف القرآنقال املسلم: نعم أنا مصدِّ  -

 ن املسيح روح اهللا وكلمته ألقاها إىل مرمي؟ قال الراهب: أفليس يف القرآن أ -
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 قال املسلم: نعم، كذلك هو. -
 قال الراهب: فإًذا هللا روح وكلمة؟ - 

 قال املسلم: نعم. - 
 ثة؟دَ قال الراهب: أخربين عن روح اهللا وكلمته: أزلية هي أم حمُ  -

 دثة.ة غري حمُ قال املسلم: بل أزليَّ  - 
 وقت من األوقات أصمَّ أخرس خالًيا من كلمة وروٍح؟ قال الراهب: فهل كان اهللا يف -

 وحه.حيث إن اهللا مل خيُل قط من كلمته ورُ  ؛قال املسلم: أعوذ باهللا من ذلك -
 قة أم خملوقة؟قال الراهب: وكلمة اهللا خالِ  -

 قة.يف أ�ا خالِ  قال املسلم: ما أشكُّ  - 
 د أنت اهللا؟قال الراهب: أفما تعبُ  - 

 عم.قال املسلم: ن -
 ؟وحه أم القال الراهب: فهل عبادتك هللا مع كلمته ورُ  -

 د اهللا وروحه وكلمته.قال املسلم: أعبُ  -
 ن باهللا وروحه وكلمته.قال الراهب: قل اآلن: أومِ  - 

 بل إله واحد. ،باهللا وروحه وكلمته، ولكين ال أجعلهم ثالثة آهلة قال املسلم: آمنتُ  -
وإىل هذا كان قصدي بأن  ،كل نصراينيي واعتقادي واعتقاد  قال الراهب: فهذا الرأي هو رأ -

 وحهما القدوس.أقودك إليه لتعرف الثالوث: اآلب الذي هو اهللا، واالبن الذي هو كلمته، ورُ 
، وقال ضاحًكا: كًئا فاستوىل جالًسا ورفَ وكان األمري متَّ  - ع عن حاجبيه شربوشه، وصفَّق وكربَّ

 لك يف دينه".رك الراهب وأدخَ وحق علي يا أبا سالمة لقد نصَّ 
فالقرآن ال يقول عن عيسى  ؛بث والتفاهة والتهافتومرة أخرى جند أنفسنا وجًها لوجه مع اخلُ  -

ز على أي إنسان كائًنا من  إنه روح اهللا، بل "روح منه"، وهو يف هذا ال يتميِّ  :-عليه السالم  -
{َذِلَك َعاِملُ اْلَغْيِب  :- تعاىل - قال اهللا؛ ال وفيه من روحإذ ما من أحد من بين آدم مجيًعا إ ؛كان

ُمثَّ َجَعَل  *الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقُه َوَبَدَأ َخْلَق اإلْنَساِن ِمْن ِطٍني  *َوالشََّهاَدِة اْلَعزِيُز الرَِّحيُم 
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ْفِئَدَة ْبَصاَر َواْألَ ُروِحِه َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْألَ  ُمثَّ َسوَّاُه َونـََفَخ ِفيِه ِمنْ  *َنْسَلُه ِمْن ُسالَلٍة ِمْن َماٍء َمِهٍني 

خ يف البشر من فاهللا، كما تقول اآلية األخرية، قد نفَ  ،]9 - 6[السجدة:  َما َتْشُكُروَن}ًال قَِلي

كسائر   فهو إًذا -عليه السالم  -وهذا هو نفسه الوضع يف حالة عيسى  -سبحانه  -ُروحه 
"كن" فيكون، وهذا  :كلمة اهللا فاملقصود كلمة -عليه السالم  -نه أمَّا إ ،لوقالبشر: كالمها خم

{ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اللَِّه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تـُرَاٍب ُمثَّ قَاَل  سه الوضع يف حالة آدم أيًضا:هو نفْ 
الكلمة ذاهتا، بل العبارة هنا على وطبًعا ليس املقصود أنه هو  ،]59[آل عمران:  َلُه ُكْن فـََيُكوُن}

ه الكلمة يف إذ ليس عيسى وال أي خملوق آخر غري عيسى هو الكلمة نفسها، بل ما أحدثتْ  ؛اجملاز
د أنه مىن"، وال ميكن أن يقصِ أنا ذراعك اليُ "عامل الوجود، وذلك كما يقول الواحد منا لغريه: 

ومثل ذلك ما قاله  ،عهد على ذراه مثلما يعتمِ علي ، بل املقصود أن بإمكانه االعتمادَ الً ذراعه فع
احلجر األسود ميني اهللا ويف احلديث: ""، ونصه: نَ ابن منظور صاحب "لسان العرب" يف مادة "ميَُ 

قبَّل الرجل ًال ك إذا صافح رجامللِ  قال ابن األثري: هذا كالم متثيل وختييل، وأصله أنَّ  ،يف األرض
ز لعيسى يف وعليه فال متيُّ  ،لثم"م ويُ لة اليمني للملك حيث ُيستلَ يده، فكان احلجر األسود هللا مبنز 

لقنا بكلمة بالتكوين، لكن من فت عن والدتنا: فنحن قد خُ هذا، اللهم إال أن والدته قد اختلَ 
خالل القوانني الطبيعية للوالدة، أما هو فُخلق بكلمة التكوين مباشرة دون اخلضوع لتلك القوانني  

أما آدم فقد ُخلق  ،له أب، وإن كانت له أم سكن أحشاءها وبقي فيها زمًنا إذ مل يكن ؛كاملة
كل ما يف األمر أن أحًدا من   ،خلقه أعجب وأبعث على الدهشة دون أب أو أم، ومن هنا فإن

ه الناس هو دَ ألننا ببساطة مل نكن قد خلقنا بعد، وإال لعبَ  ؛عجبش أو يُ دهَ البشر مل يكن هناك ليُ 
إنه ابن  :ة ليست ناقصة مصيبة ثانية، وإن كان العهد القدمي يقول عنه رغم ذلكأيًضا، واحلكاي

 -قال  مواضع أخرى منه ومل يرتكها غامضة؛هذه القضية إيضاًحا وتأكيًدا يف  اهللا! ولقد زاد القرآنُ 
َا اْلَمِسيُح ِعيَسى ِإالَّ   تـَُقوُلوا َعَلى اللَّهِ  تـَْغُلوا ِيف ِديِنُكْم َوَال يَا أَْهَل اْلِكَتاِب َال { :- جل شأنه  احلَْقَّ ِإمنَّ

رًا اْبُن َمْرَميَ َرُسوُل اللَِّه وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإَىل َمْرَميَ َوُروٌح ِمْنُه فَآِمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َوَال   تـَُقولُوا َثالثٌَة انـْتَـُهوا َخيـْ
َا اللَُّه إَِلٌه َواِحٌد سُ  ْرِض وََكَفى بِاللَِّه َوَما ِيف اْألَ  اتِ وَ مَ سَّ ْن َيُكوَن َلُه َوَلٌد َلُه َما ِيف الْ أَ  هُ انَ حَ بْ َلُكْم ِإمنَّ

 اْلَمالِئَكُة اْلُمَقرَّبُوَن َوَمْن َيْستَـْنِكْف َعْن َلْن َيْستَـْنِكَف اْلَمِسيُح َأْن َيُكوَن َعْبًدا لِلَِّه َوَال  * وَِكيالً 
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يًعا ِعَباَدتِِه َوَيْسَتْكِربْ َفَسَيْحُشرُ  يِهْم أُُجوَرُهْم فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت فـَيُـَوفِّ  *ُهْم إِلَْيِه مجَِ

 جيَُِدوَن َهلُْم ِمْن ُدوِن بـُُهْم َعَذابًا أَلِيًما َوَال َويَزِيُدُهْم ِمْن َفْضِلِه َوأَمَّا الَِّذيَن اْستَـْنَكُفوا َواْسَتْكبَـُروا فـَيُـَعذِّ 

َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن {]، 173 - 171[النساء: } َنِصريًاَوَال َولِيًّا  اللَّهِ 
ُه َعَلْيِه  َورَبَُّكْم إِنَُّه َمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فـََقْد َحرََّم اللَّ َمْرَميَ َوقَاَل اْلَمِسيُح يَا َبِين ِإْسرَائِيَل اْعُبُدوا اللََّه َريبِّ 

 ثٍَة َوَما ِمْن إَِلٍه ِإالَّ َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه ثَاِلُث َثَال  *اْجلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّالِِمَني ِمْن أَْنَصاٍر 
ُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم إَِلٌه َواِحٌد َوِإْن ملَْ يـَْنتَـُهوا َعمَّا يـَُقوُلوَن لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفرُ   يـَُتوبُوَن ِإَىل اللَِّه أََفَال  *وا ِمنـْ

 َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِه الرُُّسُل َوأُمُُّه َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَميَ ِإالَّ  *َوَيْستَـْغِفُرونَُه َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم 
ُ  ِن الطََّعاَم اْنظُْر َكْيفَ يَقٌة َكانَا يَْأُكَال ِصدِّ  ُقْل أَتـَْعُبُدوَن ِمْن  * َهلُُم اآليَاِت ُمثَّ اْنظُْر َأىنَّ يـُْؤَفُكوَن نـُبَـنيِّ

 تـَْغُلوا ِيف ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب َال  * َميِْلُك َلُكْم َضرًّا َوال نـَْفًعا َواللَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم ُدوِن اللَِّه َما َال 
َر احلَْقِّ   }َضلُّوا َعْن َسَواِء السَِّبيلِ  تـَتَِّبُعوا أَْهَواَء قـَْوٍم َقْد َضلُّوا ِمْن قـَْبُل َوَأَضلُّوا َكِثريًا وَ َال وَ  ِديِنُكْم َغيـْ

ُذوِين َوأُمِّ { ،]77 - 72[املائدة:  َي ِإَهلَْنيِ َوِإْذ قَاَل اللَُّه يَا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ أَأَْنَت قـُْلَت لِلنَّاِس اختَِّ
ِه قَاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِيل َأْن أَقُوَل َما لَْيَس ِيل ِحبَقٍّ ِإْن ُكْنُت قـُْلُتُه فـََقْد َعِلْمَتُه تـَْعَلُم ِمْن ُدوِن اللَّ 

  َما أََمْرَتِين بِِه َأنِ َما قـُْلُت َهلُْم ِإالَّ  *ُم اْلغُُيوِب َما ِيف نـَْفِسي َوال أَْعَلُم َما ِيف نـَْفِسَك إِنََّك أَْنَت َعالَّ 
 َورَبَُّكْم وَُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم فـََلمَّا تـََوفـَّْيَتِين ُكْنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم اْعُبُدوا اللََّه َريبِّ 

 َك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيُم}بـُْهْم فَِإنـَُّهْم ِعَباُدَك َوِإْن تـَْغِفْر َهلُْم فَِإنَّ ِإْن تـَُعذِّ  *َشْيٍء َشِهيٌد  َوأَْنَت َعَلى ُكلِّ 
ِه َأْن َما َكاَن لِلَّ *الَِّذي ِفيِه َميْتَـُروَن  َذِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ قـَْوَل احلَْقِّ {]، 118 - 116[املائدة:

 .إخل]... 35 - 34[مرمي:  }ا يـَُقوُل َلُه ُكْن فـََيُكونُ ِإَذا َقَضى أَْمرًا فَِإمنََّ  هُ انَ حَ بْ يـَتَِّخَذ ِمْن َوَلٍد سُ 
-  : فكيف يزعم األنبا املخبول بعد ذلك أن القرآن يؤلِّه املسيح؟ أما قوله عن األمري األيويب السينِّ

، وقال ضاحًكا: وكان األمري متَّ " كًئا فاستوىل جالًسا ورفع عن حاجبيه شربوشه، وصفَّق وكربَّ
ينِّ "، فال أدري كيف يقسم سينِّ (سُ ك يف دينهلَ يا أبا سالمة لقد نصَّرك الراهب وأدخَ  عليٍّ  وحقِّ "

م به سوى الشيعة، الذي ، وهو ميني ال يُقسِ م أبوه دولة الشيعة يف مصر والشام) حبق عليَّ حطَّ 
 ،ق احلدادرَ بينهم وبينه هو أبيه وأسرته كلها حىت اليوم وإىل ما بعد اليوم إىل أن تقوم القيامة ما طَ 

ه اهلائل على سلطانُ  هين فيدِّ ليف ذلك الوقت الذي كان ل بدي أمري مسلمثل ال أدري كيف يُ وباملِ 
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ُ
يف  ى، مشاتته على املألعلَّ القلوب، وبالذات أيام احلروب الصليبية اليت كان لأليوبيني فيها القدح امل

لون له أي اعتبار، خارًجا ثِّ وال ميُ  ،ين أمته واحنيازه جلماعة من النصارى ال قيمة هلم عندهينه ودِ دِ 

 امللة! بذلك عن
اإلميان حريًصا كل احلرص على أداء فروضه الدينية، فعلى سبيل  لقد كان ذلك األمري قويَّ  -

مه قد صحَّ على أداء مناسك احلج يف سنة كانت هناك مشاكل سياسية بينه هو املثال كان عزْ 
بيل مكة ونه قُ ائها عسكرًا كثريًا ينتظر ل الكامل من جرَّ أرسَ  ،وأخيه األفضل وبني الكامل ابن عمهما

ولنستمع إىل النويري يف "�اية  ،ذها ال ألداء الفريضةغية أخا منهم أنه ينوي الذهاب لليمن بُ ظنًّ 
يف خروجه للحج ًال ن: أو ه الشاهد فيها أنه كان قوي التديُّ لنا القصة كلها، ووجْ  حيكياألرب" 

 ،ضه على اخلصوم أن يقيِّدوهبته، وثانًيا يف عرْ ة يعرفها كل من خاض جترِ على ما فيه من مشقَّ 
أيديهم ال يريد اليمن بل احلج، وثالثًا يف  أنه يفوا إىل طمئنُّ يطوا به حىت يقضي املناسك كي يَ وحيُ 

ح أمرينا وقصَّر شعره إذ ذبَ  ؛ز عن تأدية الشعريةباع سنة النيب يف غزوة احلديبية ملا عجَ حْرصه على اتِّ 
وفيها (أي يف "ول يف معارك وإراقة دماء مع جند ابن عمه: إىل الشام، ورفض الدخًال ف قافوانصرَ 

السنة العاشرة بعد اخلمسمائة من اهلجرة) توجَّه امللك الظافر اخلضر بن السلطان الناصر صالح 
قل فنزل بالقابون يف يوم األحد رابع شوال، مث انت ،د احلجالدين يوسف بن أيوب من حلب لقصْ 

م حبوران، فوصل إىل دمشق، وأدخله إليها وكان امللك املعظَّ  ،إىل مسجد القدم يف خامس الشهر
مث توجَّه إىل احلجاز صحبة الركب الشامي، فلما وصل إىل املدينة زار رسول اهللا  ،ل له ضيافةوعمِ 

فلما انتهى إىل بدر وجد عسكر امللك  ،م باحلج من ذي احلليفةوأحرَ  -صلى اهللا عليه وسلم  -
فقالوا له: ترجع!  ،ه إىل اليمن ويستويل عليهاإىل بدر خوفًا منه أن يتوجَّ قه من مصر الكامل قد سبَ 

وواهللا ما قصدي  ،متم مراَدهم، فقال: إنه قد بقَي بيين وبني مكة مسافة يسرية، وإين قد أحرَ فعلِ 
قوه على فلم يوافِ  ،اطوا يب حىت أقضي املناسك وأعوددوين واحتد غري احلج، فقيِّ اليمن، وال أقصِ 

ه املشركون حني صدَّ  -صلى اهللا عليه وسلم  -فصنع كما صنع النيب  ،وأعادوه إىل الشام ذلك،
ب حملاربتهم كما قلنا وكان مبستطاعه أن يـَهُ  ،ر، وعاد إىل الشام"ح ما تيسَّ ر وذبَ قصَّ  ،البيت عن

دون أن حيج، عليهم أن يرجع على هذا النحو املهني  اده وجنده الذين عزَّ حه عليه قوَّ أخًذا مبا اقرتَ 
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قال أبو شامة: وحكى يل والدي، وكان قد "ض كما جاء يف تاريخ اإلسالم "للذهيب": إال أنه رفَ 

لوا الذين صدوه عن حجَّ معهم، قال: شقَّ على الناس ما جرى عليه، وأراد كثري منهم أن يقاتِ 

يت، فقصَّر من حني ُصدَّ عن الب -صلى اهللا عليه وسلم  -ل النيب ل ما فعَ احلج، فنهاهم وفعَ 
فهل من  ،ن الناس باكية، وهلم ضجيج ألجله"شعره، وذبح ما تيسر، ولبس ثيابه، ورجع وعيو 

ل املشاق من أجل تأدية مناسكه واحلرص على على هذا النحو من احلب لدينه وحتمُّ ًال ف مثيتصرَّ 
اهتامه بأنه  منذ أن خرج للحج حىت أُعيق عن إمتامه ميكن -عليه السالم  -اقتفاء سنة رسوله 

 الئ النصرانية ضد اإلسالم؟ميُ 

ثًا، غية الطلب يف تاريخ حلب" أن األمري املشمر كان عالِ بُ "وذكر ابن العدمي يف كتابه:  - ًما حمدِّ

خرَّج عنه صاحبنا أبو عبداهللا حممد بن يوسف الربزايل  ،"مسع منه بعض أصحابنا شيًئا يسريًا
أخرجه عنه  أبو احملامد إمساعيل بن حامد القوصي إنشاًدا حديثًا يف معجم شيوخه، وروى لنا عنه

ع به عنده يف املسجد املعروف بنا، فلم وكان يزور عمي أبا غامن، وكنُت أجتمِ  ،يف معجم شيوخه
ا شجاًعا عارفًا بالتواريخ وأيام وكان جواًدا سخيًّ  ،د أشياء حسنةق ما مسعته منه، فإنه كان يورِ أحتقَّ 

بامللك املشمر،  بلقَّ يُ  :أي ،زنبَ ة بين امللك الناصر يوسف بن أيوب وكان يُ الناس، كان من ِجلَّ 
م ألن أباه قسَّ  ؛ب عليه هذا اللقبوبلغين أنه إمنا غلَ  ،ب على لقبه: امللك الظافرنه غلَ حبيث إ

ويف "األعالق  ،ر ما سواه"البالد على أكابر إخوته، قال: أنا مشمر، فغلب عليه املشمر، وهج
ثل هذا ر أمراء الشام واجلزيرة" البن شداد أنه بىن يف أرباض حلب مسجًدا، أفمِ يف ذكْ  اخلطرية

عن أن يفعل ذلك على مرأى ًال األمري ميكن أن يوالس مع النصارى ضد اإلسالم ونبيه، فض

ومسمع من عسكره ورجال حاشيته وضيوفه والناس مجيًعا؟ وأخريًا وليس آخرًا ها هو ذا الراوي 

إن األنبا حني سأل األمري السؤال التايل:  :ن تلفيق حدوتته الساذجة يقولي ال حيسِ الكذاب الذ
ف القرآن املعروف اآلن عندكم وقال لكم: هذا القرآن املنزَّل م أحد الناس وأظهر قرآنًا خيالِ قدِ  إنْ "

 ال" األمري صاعًقا على الفور هكذا: لونه؟" جاء ردُّ على النيب، وليس هو ذاك، فهل كنتم تقبَ 
له هبذا العنف على دعوى وجود فهل من يكون ردَّ فعْ  ،قه ومن أتى به"ما كنا نقبله بل حنرِ  ،وعليٍّ 

ثني على ع املثلِّ شمت باإلسالم وعلمائه الذين ينافحون عنه، ويشجِّ قرآن غري القرآن ميكن أن يَ 
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نا ه الراوي، حني أراد أن يوِمه قهلم بأنه معهم بقْلبه ألن أمه نصرانية مثلهم؟ كما أنطَ  رَّ سِ تثليثهم ويُ 

األنبا، بصيحة "اهللا أكرب" وهي صيحة إسالمية خالصة ال يقوهلا األمري لو كان يف  اذه صفَّ باختِّ 

يا للكذب! يا للعار! أرأيت أيها القارئ كيف يقع هؤالء احلمقى يف شر  ،رىقلبه مواالة للنصا
 أعماهلم؟

ق الراهب املزعوم حياول تفنيد ما نفهمه حنن طفِ  إذ ؛على أن األمر مل ينتِه عند هذا احلد -
ر من العقل، من نص "سورة آل عمران" الذي مرَّ املسلمني، ويفهمه معنا كل من لديه أدىن قدْ 

م من طرفه، وَمل ال يأخذ الراهب راحته، وامللعب ملعبه، واحلكَ  ،تسوية بني آدم واملسيحآنًفا يف ال
م  كلها ليست أكثر من حدوتة خيالية مل تقع إال يف وهْ   صم غري موجود؟ بل إن املسألةواخلَ 

ثل ثل عيسى ابن مرمي إال مَ وما مَ "كاتبها؟ "قال الراهب: وأما قولك يا أبا سالمة أن نبيك قال: 
وحه اخلالقة ألن كلمة اهللا ورُ  ؛ق نبيك يف قولهفقد صدَ ، آدم قال له: كن، فكان (سورة آل عمران)

ب به ن فيه واحتجَ ذت هلا من طبيعة آدم جسًما من مرمي وسكَ كة اختَّ املدِر  األزلية غري احملدودة وغري
من  وخذ املثلَ  ،ألن اجلوهر اللطيف ال يظهر إال يف جسم ؛الهوت الكلمة ألجل السياسة والتدبري

مث اعلم أن موسى النيب  ،رى إال يف مادة من املوادجوهر النار، فإنه جوهر لطيف ال يُنظر وال يُ 
ر اهللا جبوهر الالهوت، فقال له اهللا: ادخل يف باطن الصخرة، أن يبصِ  -تعاىل  -اهللا ب من طلَ 

ر موسى ما كان فلما كان منه ذلك أبصَ  ،ر ما ورائيوأنا أضع يدي يف ثقب الصخرة، وأنت تبصِ 
ع يف وجه موسى نوٌر ال ُيستطاع النظر إليه حىت ما كان أحد من الشعب وراء اجلوهر اإلهلي، فلمَ 

ب الشعب فاحتاج إىل برقع كان يضعه على وجهه حني كان خياطِ  ،ر إىل وجه موسى إال ماتينظُ 
 لئال ميوت كل من ينظر إىل وجه موسى من الشعب.

وح وال  يف بطن مرمي فقد بقي اهللا بغري رُ  مته حالَّ لقال املسلم: إذا كان اعتقادك أن روح اهللا وك -
 كلمة بعد حلوهلا يف بطن مرمي.

ألنك  ؛ليق بصبيان املكاتب وأهل القرى واملضاربك هذا يا أبا سالمة يَ هب: تومهُّ قال الرا -
ره مكان وال حيويه زمان، وهو غري ، وال حيصُ وال يردُّ  دُّ قايس اإلله اجلوهر اللطيف الذي ال حيُ تُ 

ل ال تتخيَّ هذا الوهم من ظنك، وهذا الرأي من رأيك، و  أبِعدْ  ،الً له حمصورًا ومتنقِّ ل، وتتخيَّ املتنقِّ 
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 لة.روح اهللا وكلمته حمصورة ومتنقِّ 

ها يف بطن مرمي، وهي جبملتها ق أن كلمة اهللا وروحه جبملتِ قال املسلم: فكيف ميكنين أن أحقِّ  -

 قه على حسب رأيك؟فارِ وال يُ  ،على العرش عند اهللا وال خيلو منه
ألنكم  ؛وناموسك وشريعتكب عيشتك الغليظة الرخية ومذهبك ناسِ ك هذا يُ قال الراهب: تومهُّ  -

رة من رخاوة العيشة رون وتنسبون األشياء املعقولة كاألشياء احملسوسة حبسب عقولكم املكدَّ تتصوَّ 
وآتيك  ،ح لك البيان عما سألتَ ل عن أن أوضِّ واستعمال اللذات اجلسدية، ولكين ال أكسَ 

 ء؟فق السمافما قولك يف الشمس؟ أليس هي يف أُ  ،صدقمبثاالت توضِّح ال
 قال املسلم: نعم. - 

 شعاعها وحرارهتا ونورها على األرض كلها؟ قال الراهب: أفليس تبعثُ  -
 قال املسلم: نعم. - 

 قها أم ال؟فارِ بعثهما إىل األرض يُ قال الراهب: فهل نورها وحرارهتا حني تَ  -
 وال خيلو منها. ،قهافارِ قال املسلم: ال يُ  -

نأتيك مبثال آخر  ،بوحه حلَّت يف مرمي ومل ختُل من اهللا اآلقال الراهب: كذلك كلمة اهللا ورُ  -
ن ِفيه، وصارت الكلمة يف كتاب من م كلمة برزت من عقله ومِ إن موالنا األمري إذا تكلَّ  :فنقول

مث نُودي هبا يف العامل وصارت مسموعة عند الكل، فهل كلمة  ،واملِداد، وحصلت يف جسم قِّ الرَّ 
فيما بعد بغري كلمة؟! أفليس الكلمة جبملتها يف عقل األمري، وهي األمري فارقت عقله وبقي 

 جبملتها يف الكتاب والقرطاس واملداد؟
 قال املسلم: نعم". -

، فكيف حيل يف بطن ق ال حيدُّه حدٌّ مطلَ  -سبحانه  -فاهللا  ؛واجملادلة كلها سفسطة يف سفسطة -
ز املادي  األرض حمصورًا يف ذلك احليِّ د يظل يفمرمي ويبقى هناك طوال شهور احلمل، مث حني يولَ 

 من حلظة ألخرى، وهو جسد عيسى الرضيع فالطفل فالصيب فاملراهق فالشاب فالرجل، املتغريِّ 
نا مجيًعا من احنالل أنسجة وتكوُّن غريها، وموت خاليا وحلول سواها ويعرتيه ما يعرتي أجسادَ 

ىل الطعام والشراب والرغبة يف الدخول إىل عن األمل والضعف والصداع واحلاجة إًال حملَّها، فض
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ي الشتم والتكذيب... إىل آخر مظاهر املعاناة اخلالء واحلركة واالنتقال من مكان إىل مكان وتلقِّ 

اليت حتتِّمها مطالب العيش والتفاهم مع اآلخرين، إىل حني القبض عليه كما يُقبض على أحقر 

بات الفضاء نَ يف جَ  أرُ سخرية والصلب والقتل، وهو جيَ م وتعرُّضه للضرب والطعن واإلهانة والجمرِ 
ا على نفسه رغم كل سفسطات األنبا إهلي إهلي، مل تركتين؟"، مقرًّ "شدانًا لعون ال يأتيه أبًدا: نُ 

جه إىل "إهله" يرجوه املساعدة؟ ولقد صدق املسلم الكذاب وأشباهه أنه ليس إال "عبًدا" ضعيًفا يتَّ 
يف بطن  إذا كان اعتقادك أن روح اهللا وكلمته حالَّ ": الً سطة الرقيعة قائحني علَّق على هذه السف

ذلك أنه مىت ما جعلنا هللا وجوًدا  ،كلمة بعد حلوهلا يف بطن مرمي"مرمي فقد بقي اهللا بغري روح وال  
ز من ما جيري على الوجود املتحيِّ  كلُّ  - من َمثَّ  -زًا حبيز املكان والزمان فال بد أن جيري عليه متحيـِّ 

وعلى هذا فإذا كان  ،ألمكنة، ويف زمان دون باقي األزماناالحنصار دائًما يف مكان دون سائر ا
يف غري البطن أو البيت أو اهللا يف بطن مرمي أو يف البيت أو على الصليب فال وجود له حينئٍذ 

ا سوى ذلك إن املسلمني حني يقولون هذا فإمنا يقولون ما يقضي به العقل واملنطق، وم ،الصليب
عن أن يكون هذا العامل من ًال ًما مسلًما، فضمث إن عالِ  ،هو جمرد سفسطة رقيعة كما قلنا مرارًا

نعم" كما ادَّعى كاتب "باإلجياب على سؤال منفي أن يقول:  أئمة املسلمني، ال ميكن إذا أراد الردَّ 
 فهذه عالمة أخر  ،"بلى"احلدوتة على الشيخ، بل عليه أن يستعمل كلمة 

ُ
خزية ى من العالمات امل

 فه!به وزيْ ك ستار كذِ اليت تفضح كاتب احلدوتة وهتتِ 

سة الكذابة فيتَّهم املسلم بأنه هو ور إىل طبيعته املدلِّ والغريب أن الراهب الكذاب يأىب إال أن حيَ  -

ا يا أبا ك هذتومهُّ "ز اهللا! انظروا إىل مدى االلتواء يف تفكري هذا الكائن وسلوكه: الذي يقول بتحيُّ 
قايس اإلله اجلوهر اللطيف الذي ال ألنك تُ  ؛ليق بصبيان املكاتب وأهل القرى واملضاربسالمة يَ 

، وإال فإذا  الً له حمصورًا ومتنقِّ ل، وختيُّ ره مكان وال حيويه زمان، وهو غري املتنقِّ ، وال حيصُ وال يُردُّ  ُحيدُّ 
حصره يف بطن مرمي وغريه من األماكن اليت   د، فكيف يريد األنبا الرقيعكان جوهرًا لطيًفا ال حيُ 

إ�م  الً:ل على املسلمني، قائأو يتنقل بينها؟ وهو يتطاوَ  -عليه السالم  -فيها عيسى  كان حيلُّ 
م النشغاهلم باللذائذ املادية، وكأنه هو وأمثاله يعيشون على نور هْ دو املشاعر والفَ تبلِّ يون مُ سِّ حِ 

 سون وال ينامون؟ ن وال يشربون وال يلبَ الشمس ونسمات اهلواء فال يأكلو 
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ذت هلا من كة اختَّ إن "كلمة اهللا وروحه اخلالقة األزلية غري احملدودة وغري املدَر  :أما قول الراهب -

ألن  ؛ب به الهوت الكلمة ألجل السياسة والتدبرين فيه واحتجَ طبيعة آدم جسًما من مرمي وسكَ 

مل يكن يدبِّر  -سبحانه  -يس له من معىن سوى أنه اجلوهر اللطيف ال يظهر إال يف جسم"، فل
إن اجلوهر اإلهلي اللطيف إمنا  :أمل يقل ،نياناأو َيسوس قبل زمن عيسى وال بعد انتقاله عن دُ 

ني! وال التدبري والسياسة؟ إًذا فنحن اآلن بال سياسة وال تدبري إهليَّ  ن جسد عيسى كي يتمَّ سكَ 
وملا كنا ذوي "ط سقطة قاتلة أخرى حني يقول: ال أن يسقُ يكتفي األمحق مبا مضى، بل يأىب إ

ألن الالهوت عادم اجلسم، كما إن جوهر النار ال  ؛بنا جبسمأجسام وَجب عند حكمته أن خياطِ 
ب وسؤالنا هنا هو: وكيف كان اهللا خياطِ  ،ه إن مل يظهر يف مادة من املواد"ن وال ينتفع الناس منيعلَ 

د بنفسه يف هؤالء األنبياء ، أم كان يتجسَّ الً ل هلم أنبياء ورس يكن يرسِ دء اخلليقة؟ أملالبشر منذ بَ 
قال بالثانية  ثل سائر األنبياء واملرسلني، وإنْ قال باألوىل فعيسى جمرد نيب ورسول مِ  والرسل؟ إنْ 

 ق بني عيسى وسواه!ويف احلالتني ال فرْ  ،آهلة أو أبناء آهلة فجميع األنبياء والرسل إًذا

ف ما يقول: خْ ف هبذا، بل يلجأ إىل مثال النار التايل ليقنع املسلم بسُ في األنبا املزيَّ وال يكت -

 فق السماء؟ فما قولك يف الشمس؟ أليس هي يف أُ "
 قال املسلم: نعم. -

 قال الراهب: أفليس تبعث شعاعها وحرارهتا ونورها على األرض كلها؟ -
 قال املسلم: نعم. -

 قها حني تبعثهما إىل األرض أم ال؟وحرارهتا يفارِ ها قال الراهب: فهل نورُ  -
 فارقها وال خيلو منها.قال املسلم: ال يُ  -

 ب".وحه حلَّت يف مرمي ومل ختُل من اهللا اآلقال الراهب: كذلك كلمة اهللا ورُ  - 
ا ذريًّ وهذا املثال مما جيري على ألسنة النصارى للتدليل على صحة تثليثهم، مع أن هناك فارقًا جِ  -

قة قبل ذلك مث دة كانت متفرِّ يان مادي، أي مركب من عناصر متعدِّ فالنار كِ  ؛بني النار وبني اهللا
فهل اهللا هكذا؟  ،وهكذا دواليك ،ق بعد ذلك كرًَّة أخرىعت وأصبحت نارًا، وسوف تتفرَّ جتمَّ 

منها تفىن،  نني؟ مث إن النار باستمرار صدور أشعتهاز يف مكان وزمان معيَّ وهل اهللا كالنار متحيِّ 
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بل إن الشمس وسائر النجوم، وهي ُكرَات نارية هائلة احلجم إىل  ،وبعد قليل ال تعود هناك نار

كذلك فإن أشعة   ،وال تعود مثة مشس وال جنوم غ متامه يوًمادرجة رهيبة، هلا عمٌر مقدَّر سوف تبلُ 

رها ال يعود ندما يغادِ النار والشمس ليست هي النار أو الشمس كلها، بل جزًءا منها فقط، وهو ع
فارقه وال تفارقه؟ مث إن حرارة الشمس وح اهللا اليت تُ ل عنها، فما عالقة ذلك برُ جزءًا منها بل ينفصِ 

ف على هذا النحو أيًضا؟ كما أن وصول األشعة ف كلما ابتعدنا عنها، فهل روح اهللا تضعُ تضعُ 
لك عن روح اهللا؟ كذلك فإن أشعة ق وقًتا، فهل جيوز أن نقول ذوالنور من الشمس إلينا يستغرِ 

ر يف ضوء ونفسِّ  ،الن إىل كل مكان، فهل نقول عن روح اهللا ما نقوله عنهماالشمس ونورها ال يصِ 
كان، يف الوقت الذي يوجد فيه يف مكان معني، يكون   -عليه السالم  -عيسى ابن مرمي  ذلك أن

 غبياء!غائًبا عن بقية األماكن؟ مييًنا باهللا إن هؤالء احلمقى أ

 :ونأتيك مبثال آخر فنقول": الً ق قائلة، إذ يتحذلَ س سقطة قاتِ ط املنافق املدلِّ ومرة أخرى يسقُ  -

واملداد  قِّ م كلمة برزت من عقله ومن ِفيِه وصارت الكلمة يف كتاب من الرَّ إن موالنا األمري إذا تكلَّ 
فهل كلمة األمري فارقت لت يف جسم مث نُودي هبا يف العامل وصارت مسموعة عند الكل، وحصَ 

عقله وبقي فيما بْعد بغري كلمة؟ أفليس الكلمة جبملتها يف عقل األمري، وهي جبملتها يف الكتاب 
ح يف خماطبة ومرة أخرى جنده يلجأ إىل أسلوب التفكري العامي الذي ال يصلُ  ،والقرطاس واملداد؟"

ز هلا اليت يف عقل األمري، بل هو جمرد رمْ فالكالم املقيَّد يف الكراس ليس هو الفكرة  ؛العقل واملنطق
يانه وال شك أن لكل من األصل والصورة كِ  ،وصورة منها، والصورة غري األصل كما هو معروف

ر، أما يف الكراس فستبقى  ال تبقى كما هي بل تتطوَّ ًال كرة يف عقل األمري مثووجوده املستقل، فالفِ 
ل إىل عقل شخص آخر ا أن فكرة األمري حني تنتقِ ر، كمكما هي برمزها األول ال يعرتيها تطوُّ 

ثل إذا أراد األمري ج به وتصبح عنصرًا من عناصر ِفْكره، فهل نقول هذا عن اهللا وروح اهللا؟ وباملِ متتِز 
قت يف ذهنه ألول مرة بالضبط فلن يستطيع ذلك أبًدا، خبالف رمزها أن يستعيد فكرته كما انبثَ 

مري عندما ميوت تنتهي معه الفكرة اليت كانت يف ذهنه، على حني كما أن األ  ،الكتايب يف الكراس
اس، أو قد حيرتق الكراس وتبقى الفكرة الذهنية يف رأس يبقى رمزها الكتايب الذي يف الكرَّ 

ق الكراس مجيًعا: ر هلا حسبما وضَّحنا، أو قد ميوت األمري وحيرتِ صاحبها، ولكن بعد اعرتاء التطوُّ 
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مث قبل ذلك   ،م هذا على ذاك، أو ذاك على هذايف وقتني خمتلفني، مع تقدُّ  إما يف نفس الوقت، أو

كله ينبغي أال يفوتنا ما قلناه عند حديثنا عن النار، وهو أن الفكرة اليت يف ذهن األمري (بل كل 

 دينتَ األفكار اليت يف ذهن األمري واخلفري والشريف واحلقري) مل تكن هناك من قبل مث كانت وهي 
 ر فيه من قبل، فهل روح اهللا هكذا؟ها ملا قرأه األمري أو احلقري أو مسعه أو َشعر به أو فكَّ يف وجود

إذ قد أصبح الكذب جيري يف دمه  ؛ف الراهب الضاليل عن الكذب، وهذا أمر طبيعيوال يتوقَّ  -
ومن هنا جنده  ،يقع للسمكة إذا بقيت خارج املاء ف عنه مات كماهو وأمثاله حبيث إذا توقَّ 

ونسي الكذاب القراري  ،ب على القرآن واإلسالم زاعًما أنه يشهد لكتاهبم وعقيدهتم بالصدقيكذِ 
م الرسول؟ ولنقرأ ما قاله هاجِ ويُ  ،هو ومن على شاكلته املسلمني ذلك فلماذا يشتمُ  أنه لو صحَّ 

 لك بصحة دينك؟  ن الشاهدُ قال املسلم: ومَ "ذلك املأفون: 
 تابك.قال الراهب: أنت ونبيك وك -

 قال املسلم: فما بيان ذلك؟ -
ة قائمة يتلون إن من أهل الكتاب أمَّ  :قال الراهب: أليس يقول كتابك يف سورة "آل عمران" -

أولئك  ،ون عن املنكرآيات اهللا يف الليل والنهار ويؤمنون باهللا واليوم اآلخر ويأمرون باملعروف وينهَ 
إنا أنزلنا القرآن نورًا وهدى ""؟ ويقول أيًضا فيها: هم يعلو كل نورهم الصاحلون بأعماهلم، ونورُ 

آمنا بالذي أنزل عليكم وعلينا، وإهلنا وإهلكم "ويقول:  ،ا بني يديه من التوراة واإلجنيل"قًا ملمصدِّ 
أقرب الناس إلينا مودة الذين قالوا إننا نصارى،  لتجدنَّ "ويقول:  ،إله واحد" [سورة العنكبوت]

مة من الصاحلني يتلون آيات اهللا ورهبانًا، وإ�م ال يستكربون، وهم أُ وذلك أن فيهم قسيسني 
لمة اهللا وروحه ألقاها املسيح ك"ويقول يف سورة آل عمران:  ،هدون باحلق" [سورة آل عمران]ويَ 

يا عيسى ابن مرمي، إين متوفيك ورافعك إيل ومطهرك من الذين كفروا "ويقول أيًضا:  ،إىل مرمي"
أليس  ،ان العاملني" (سورة آل عمران)ا بك فوق الذين كفروا بك، وأنت ديَّ وجاعل الذين آمنو 

دان لنا هبذه الشهادات وأكثر منها، وأن املسيح له يف السماء الفضل على نبيك وكتابك يشهَ 
ق اإلجنيل فقد  ق نبيك وكتابك؟ أفما تعلم أنك إذا مل تصدِّ سائر األنبياء، وأنت تتَّقح وال تصدِّ 

 ا؟وكتابك فما تكون فيما بعد ال مسلًما وال نصرانيًّ بت نبيك كذَّ 
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 ق مجيع ما ُكتب فيه عن عيسى.ل من السماء، وأصدِّ ألنه منزَّ  ؛ق القرآنقال املسلم: أنا مصدِّ  -
 قت اإلجنيل".قت القرآن لصدَّ قال الراهب: لو صدَّ  -

ألخطاء يف تالوة اآليات لهاء اليت بني أيدينا سوى هذه اواحلق أنه لو مل يكن يف احلدوتة البَ  -
سبتها إىل غري سورها لكان هذا كافًيا وفوق الكايف يف اإليقان بأن هذا الكالم كله القرآنية ويف نِ 

إذ ليس من  ؛نيس وأولئك الشيوخ اخلياليِّ لة بني األنبا املدلِّ وأنه مل تكن هناك جمادَ  ،ف مصنوعمزيَّ 
سبة اآليات إىل غري ذه يف تالوة القرآن ويف نِ ع عامل مسلم أخطاء فاحشة مثل هاملعقول أن يسمَ 

كما أن ملوك بين أيوب   ،ن موافقته له إعالنًاق املخطئ ويعلِ عن أن يوافِ ًال سورها ويسكت، فض
 - كما قلنا  -نهم األدباء والعلماء وأمراءهم كانوا أصحاب ثقافة أدبية ودينية رفيعة، بل كان م

طئ املأفون كل هذه األخطاء دون أن يصكه األمري األيويب يف فليس من املعقول أبًدا أن خيُ  ومن َمثَّ 
ومن يفتح  ،سخريته بالشيوخ املسلمني ودينهم رافئه علىفمه بالنعل اليت يف قدمه، بله أن يُ 

ح لآليات ج الوقِ لْ ك مقدار حتريف العِ ن بني ما قاله األنبا وما يقوله املصحف ألدرَ املصحف ويقارِ 
غية وعبث مبعناها ليصل منها إىل تقويل القرآن ما ليس فيه بُ  ،د هبااستشهَ  القرآنية الكرمية اليت

 ،جيلها بالصحة واالستقامة، وهيهاتد للنصرانية احلالية وأناإيهام القراء أن الكتاب العزيز يشهَ 
 على صون على إصابة احلق والتزامه، وهو ما يدلُّ ال صنيع الذين حيرِ  ،لني املنافقنيوهذا صنيع املبطِ 

 الل واالحنراف، ولكنهم يكذبون!أ�م يعرفون من أنفسهم الضَّ 

فة وبني هذه اآليات نفسها كما س من آيات حمرَّ واآلن سوف نقوم باملقابلة بني ما أورده املدلِّ  -

ر املسيح كلمة اهللا وروحه ألقاها إىل مرمي"، يريد بذلك أن ميرِّ "وردت يف القرآن، فهو يقول مثال: 
يَا أَْهَل {ة يف أن املسيح هو اهللا نفسه أو ابنه، وصواهبا يف سياقها الكامل هو: عقيدته الوثنيَّ 

َا اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ َرُسوُل اللَِّه  تـَُقوُلوا َعَلى اللَِّه ِإالَّ  تـَْغُلوا ِيف ِديِنُكْم َوَال اْلِكَتاِب َال   احلَْقَّ ِإمنَّ
َا اللَُّه إِلٌَه  َوُروٌح ِمْنُه َفآِمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َوَال وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإَىل َمْرميََ  رًا َلُكْم ِإمنَّ  تـَُقوُلوا َثالثٌَة انـْتَـُهوا َخيـْ

َلْن  *ًال َوَما ِيف األْرِض وََكَفى بِاللَِّه وَِكي اتِ وَ مَ سَّ َأْن َيُكوَن َلُه َوَلٌد َلُه َما ِيف الْ  هُ انَ حَ بْ َواِحٌد سُ 
ِئَكُة اْلُمَقرَّبُوَن َوَمْن َيْستَـْنِكْف َعْن ِعَباَدتِِه َوَيْسَتْكِربْ  اْلَمَال ِكَف اْلَمِسيُح َأْن َيُكوَن َعْبًدا لِلَِّه َوَال َيْستَـنْ 

يًعا يُدُهْم ِمْن َفْضِلِه يِهْم ُأُجوَرُهْم َويَزِ فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت فـَيـَُوفِّ  * َفَسَيْحُشرُُهْم إِلَْيِه مجَِ
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}  َنِصريًا جيَُِدوَن َهلُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه َولِيًّا َوَال بـُُهْم َعَذابًا أَلِيًما َوَال َوأَمَّا الَِّذيَن اْستَـْنَكُفوا َواْسَتْكبَـُروا فـَيُـَعذِّ 

، وأنه كلمة اهللا وروح منه، عيسى ابن مرمي ]، ففي القرآن أنه املسيح173 - 171[النساء: 

ته ملرمي وجعله "روح اهللا" نفسه ال وحه" حبذف بنوَّ عند األنبا املفضوح هو "املسيح كلمة اهللا ورُ و 
 روًحا من اهللا، وهو فرق رهيب.

قًا ملا بني يديه من التوراة واإلجنيل"، إنا أنزلنا القرآن نورًا وهدى مصدِّ "ويف آية أخرى نراه يقول:  -
 قًا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه َوأَنـَْزَل التـَّْورَاَة َواإلجنِْيلَ ُمَصدِّ  ْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ نـَزََّل َعلَ { على حني أ�ا يف األصل:

د اآلية ومن نفس السورة نراه يورِ  ،]4 - 3[آل عمران: ِمْن قـَْبُل ُهًدى لِلنَّاِس َوأَنـَْزَل اْلُفْرقَاَن}* 
لون آيات اهللا يف الليل والنهار من أهل الكتاب أمة قائمة يت"على النحو التايل:  114رقم 

أولئك هم الصاحلون بأعماهلم،  ،ون عن املنكررون باملعروف وينهَ ويؤمنون باهللا واليوم اآلخر ويأمُ 
ها ونورهم يعلو كل نور"، مضيًفا إليها ما ليس منها، وحاذفًا منها ما هو أصيل فيها، وهذا نصُّ 

ُلوَن آيَاِت اللَِّه آنَاَء اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدونَ ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب أُمٌَّة قَائِ { الصحيح: يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه  * َمٌة يـَتـْ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويَُسارُِعوَن ِيف اْخلَيـْرَاِت َوأُولَِئَك ِمَن الصَّاِحلِنيَ َواْليَـْوِم اْآل   ِخِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

وهي  ،]115 - 113} [آل عمران: َخْريٍ فـََلْن ُيْكَفُروُه َواللَُّه َعِليٌم بِاْلُمتَِّقنيَ  َوَما يـَْفَعُلوا ِمنْ * 
م من أهل الكتاب، ومل يبقوا ها، بل فيمن أسلَ ي عنقَ وِ ليست يف النصارى كما يريد اللئيم أن يلْ 

ال يصف  إذ ؛على دينهم، فآيات اهللا هنا هي آيات القرآن الكرمي، والسجود هو سجود املسلمني
ق بالقرآن  القرآن باإلميان باهللا واليوم اآلخر أبًدا بعد جميء النيب حممد بدعوته إال من آمن به وصدَّ 

 158 - 156واآليات  ،من سورة "األنعام" 92واآلية  ،سورة "النساء" ات منح آيكما توضِّ 
 من سورة "األعراف" وغريها.

 هِ بعينِ  بل فريقٌ  ،التالية ليسوا هم النصارى بوجه عامفالذين قالوا إنا نصارى يف اآلية  ،ثلوباملِ  -
وقد فتح قلبه وعقله لدعوة احلق، فلما مسعوا  -عليه السالم  -الرسول  لقاءِ منهم جاء إىل املدينة لِ 

عوا إىل الدخول يف الدين اجلديد كما هو وا وخشعوا وسارَ بكَ  -صلى اهللا عليه وسلم  -القرآن منه 
لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِلَِّذيَن آَمُنوا اْليَـُهوَد { م:هْ قله أدىن مقدار من الفَ  ملن يف عجليٌّ بنيِّ 

ُهْم ِقسِّ َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا َولََتِجَدنَّ أَقْـرَبـَُهْم َمَودًَّة لِلَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن قَاُلوا إِنَّا َنَصاَرى َذِلَك بَِأنَّ  يِسَني  ِمنـْ
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ْمِع ِممَّا *   َيْسَتْكِربُونَ ا َوأَنـَُّهْم َال َورُْهَبانً  ُعوا َما أُْنزَِل ِإَىل الرَُّسوِل تـََرى أَْعيُـنَـُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ َوِإَذا مسَِ

َنا َمَع الشَّاِهِدينَ  َعَرُفوا ِمَن احلَْقِّ   ا َجاَءنَا ِمَن احلَْقِّ  نـُْؤِمُن بِاللَِّه َومَ َوَما لََنا َال *  يـَُقوُلوَن رَبـََّنا آَمنَّا فَاْكتُبـْ

نـَْهاُر فَأَثَابـَُهُم اللَُّه ِمبَا قَالُوا َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَ *  َوَنْطَمُع َأْن يُْدِخَلَنا رَبـَُّنا َمَع اْلَقْوِم الصَّاِحلِنيَ 
بُ *  َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجزَاُء اْلُمْحِسِننيَ   }وا بِآيَاتَِنا أُولَِئَك َأْصَحاُب اجلَِْحيمِ َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ

ثين إن القرآن يُ  :ده أن يقولدها على النحو التايل، وقصْ أما هو فقد أورَ  ،]86 - 82[املائدة: 
لتجدن أقرب الناس إلينا مودة الذين قالوا إننا نصارى، وذلك أن فيهم "ثني: على النصارى املثلِّ 

 ،هدون باحلق"وهم أمة من الصاحلني يتلون آيات اهللا ويَ  ،كربون، وإ�م ال يستقسيسني ورهبانًا
 ،املائدة"" إن هذه اآلية هي من آيات سورة "آل عمران"، على حني أ�ا من :وباملناسبة فقد قال

ح ال حيتاج إىل شرح، فهو يقول يف اه الكذاب واضِ أما اآلية التالية فاهلدف اخلبيث الذي يتوخَّ 
رك من ومطهِّ  يك ورافعك إيلَّ "آل عمران" "يا عيسى ابن مرمي إين متوفِّ  من سورة 55اآلية رقم 

ان العاملني"، يف حني أ�ا يف الذين كفروا وجاعل الذين آمنوا بك فوق الذين كفروا بك، وأنت ديَّ 
ُرَك ِمَن  َوُمَطهِّ يَك َورَاِفُعَك ِإَيلَّ  ُمتَـَوفِّ ِإْذ قَاَل اللَُّه يَا ِعيَسى ِإينِّ { احلقيقة جتري على النحو التايل:

َنُكْم الَِّذيَن َكَفُروا َوَجاِعُل الَِّذيَن اتـَّبَـُعوَك فـَْوَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة ُمثَّ ِإَيلَّ َمْرِجعُ  ُكْم فََأْحُكُم بـَيـْ
نـَْيا َواْآل  بـُُهمْ فََأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا فَُأَعذِّ  * ِفيَما ُكْنُتْم ِفيِه َختَْتِلُفونَ  ِخرَِة َوَما َهلُْم ِمْن َعَذابًا َشِديًدا ِيف الدُّ

َذِلَك * يِهْم ُأُجوَرُهْم َواللَُّه ال حيُِبُّ الظَّاِلِمَني َوأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت فـَيُـَوفِّ *  نَاِصرِينَ 
ُلوُه َعلْيَك ِمَن اْآل  ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اللَِّه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تـُرَاٍب ُمثَّ *  ْكِر احلَِْكيمِ يَاِت َوالذِّ نـَتـْ

َفَمْن َحاجََّك ِفيِه ِمْن بـَْعِد َما َجاَءَك *   َتُكْن ِمَن اْلُمْمَرتِينَ َك َفَال احلَْقُّ ِمْن رَبِّ *  قَاَل َلُه ُكْن فـََيُكونُ 
َناَءنَا َوأَبـَْناءَُكْم َوِنَساَءنَا َوِنَساءَُكْم َوأَنـُْفَسَنا َوأَنـُْفَسُكْم ُمثَّ نـَْبَتِهْل فـََنْجَعْل ِمَن اْلِعْلِم فـَُقْل تـََعاَلْوا نَدُْع أَبْـ 

 ِكيمُ  اللَُّه َوِإنَّ اللََّه َهلَُو اْلَعزِيُز احلَْ ِإنَّ َهَذا َهلَُو اْلَقَصُص احلَْقُّ َوَما ِمْن إَِلٍه ِإالَّ *  َلْعَنَة اللَِّه َعَلى اْلَكاِذِبنيَ 
َنُكْم َأالَّ *  فَِإْن تـََولَّْوا فَِإنَّ اللََّه َعِليٌم بِاْلُمْفِسِدينَ *  نَـَنا َوبـَيـْ  ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإَىل َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ

بًا ِمْن ُدوِن اللَِّه فَِإْن تـََولَّْوا فـَُقوُلوا اْشَهُدوا  يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعًضا أَْربَا ُنْشرَِك بِِه َشْيًئا َوَال  اللََّه َوَال نـَْعُبَد ِإالَّ 
 ؛هو الفرق بني الكفر واإلميان والفرق بني القراءتنيِ  ،]64 - 55[آل عمران:  بِأَنَّا ُمْسِلُموَن}

فة ك من األمر شيًئا، أما يف اآلية احملرَّ فاملسيح يف اآلية الصحيحة ال يعدو أن يكون عبًدا هللا ال ميلِ 
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 ،كه فيها أحدشاِر ه ال يُ وحدَ  -سبحانه  -والدينونة هي من صالحيات اهللا  ،ان العاملني"و "ديَّ فه

  ُجتَاِدُلوا أَْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ َوَال { يف آخر اآلية التالية من سورة "العنكبوت": -تعاىل  -وأخريًا فقوله 

ُهمْ بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ  َنا َوأُْنزَِل إِلَْيُكْم َوِإَهلَُنا َوِإَهلُُكْم   الَِّذيَن ظََلُموا ِمنـْ َوقُوُلوا آَمنَّا بِالَِّذي أُْنزَِل إِلَيـْ
فال املسيح إله، وال  ،معناه أنه ليس هناك إله إال اهللا ،]46[العنكبوت:  َواِحٌد َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُموَن}

وع ع يف رُ يريد كاتب احلدوتة أن يوقِ  فال أقانيم وال تثليث، على عكس ما روح القدس إله، ومن َمثَّ 
الذي  القراء من أن القرآن يشهد بأن اإلله ذا األقانيم الثالثة الذي يؤمن به النصارى هو اإللهُ 

 وشتان هذا وذاك! ،ينبغي أن يؤمن به املسلمون أيًضا
ومل يولد ومل إهلنا الذي نؤمن حنن املسلمني به وال نعرف إهلًا غريه واحد أحد، فرد صمد، مل يلد  -

وال يأكل أو يشرب، ومل تكن له  ،دفنقتل ومل يُ صلب ومل يُ د ومل يُ إهلنا مل يتجسَّ  ،أحد يكن له كفًوا
د، واملهم أال يتجاوز ومع هذا فكل إنسان وما يعتقِ  ،تقديرًا رهق كل شيء فقدَّ صاحبة أو ولد، وخلَ 

ف احلكايات املسيئة ويؤلِّ  ،ي الكذبعِ نا ويدَّ ويشتم ربنا ونبيَّ  ،ح على دينناويتواقَ  ،أحد حدوده
ك وكتابك يشهدان أليس نبيُّ "أما قول األنبا املزعوم:  ل فليس أمامنا إال الرد حبزم،فة، فإن فعَ املتخلِّ 

لنا هبذه الشهادات وأكثر منها وأن املسيح له يف السماء الفضل على سائر األنبياء وأنت تتَّقح وال 
بت نبيك وكتابك فما تكون ق اإلجنيل فقد كذَّ علم أنك إذا مل تصدِّ ك وكتابك؟ أفما تق نبيَّ تصدِّ 

ا من أنبيائه  ا؟" فجوابه هو أننا نؤمن بعيسى بن مرمي عبًدا هللا ونبيًّ فيما بعد ال مسلًما وال نصرانيًّ 
ألن ما يقوله األنبا ال وجود له يف القرآن، بل يف  ؛كما ورد يف القرآن، وال نزيد عن ذلك شعرة

فها على عادة قومه يف العبث بالنصوص السماوية، أما أن حياول كاتب احلدوتة اليت حرَّ اآليات 
ثون مبا يعتقده النصارى املثلِّ  -عليه السالم  -د لعيسى داع الناس بالقول بأن القرآن الكرمي يشهَ خِ 

على النيب  رى يتطاول األنبا احلقريولو كان هذا صحيًحا فلماذا يا تُ  ،فيه فهو تزييف وتدليس حقري
ط ضبَ تناقض، وهذا شأن اللص حني يُ ب نراه يَ عليه الصالة والسالم؟ لكن ألنه يكذِ  -حممد 

ط يف هذا الدفاع بكلمة من ًسا جبرميته، فهو يدافع عن نفسه بكالم ال منطق فيه، ويتخبَّ تلبِّ مُ 
 الشرق وكلمة من الغرب.

ا ذوي أجسام وجب عند حكمته أن ومرة أخرى يعود كاتب احلدوتة إىل الزعم بأنه "ملا كن -
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ن جوهر النار ال يعلن وال ينتفع الناس منه إن مل أألن الالهوت عادم اجلسم كما  ؛بنا جبسمخياطِ 

ل اهللا ابنه وحبيبه الذي هو كلمته وروحه إىل مرمي العذراء حسبما فأرسَ ، يظهر يف مادة من املواد

ها فنفخنا فيها من روحنا" فرجَ  ن اليت أحصنتْ ومرمي ابنه عمرا"د بذلك نبيك وكتابك بقوله: يشهَ 
ت يف بطن مرمي، قة األزلية وحلَّ إن اهللا اصطفى كلمته وروحه اخلالِ  :ويقول أيًضا ،[سورة التحرمي]

واحتجبت الكلمة  ،نته كما شاءتا من طبيعة آدم بريًئا من اخلطيئة وكوَّ ومع حلوهلا اختذت جسمً 
م اجلسم قبل حلول الكلمة والروح بل مع حلول  به، ومل يتقدَّ  دتوالروح اللطيف بذلك اجلسم واحتَّ 

 وح اهللا اخلالقة تكوَّن اجلسم.كلمة ورُ 

د الالهوت بالناسوت واحتَّ  ،الربق وظهور الضوء مع حضور النارومثال ذلك يكون الضوء يف  -

طبيعة اجلسم اآلدمي، ل إىل ألن الطبيعة اإلهلية مل تنتقِ  ؛اًدا بال اختالطاملأخوذ من طبيعة آدم احتِّ 
 ،خاصته وطبيعته لت إىل طبيعة الالهوت، بل صار كل منهما مالًكاوال طبيعة اجلسم اآلدمي انتقَ 

هما بالنار محًيا بليًغا صار ذلك السيف أو مثال ذلك أنك إذا أخذت سيًفا أو سكيًنا وأمحيتَ 
  ،عة احلديد إىل طبيعة النارل طبيع وحيرق، ومل تنتقِ السكني يفعل فعل احلديد وفعل النار فيقطَ 

ن وبيان ذلك أ ،اده بالالهوتكذلك اجلسد املأخوذ من طبيعة آدم صار يفعل فعل الالهوت باحتِّ 
جلسم ط ذلك اوبتوسُّ  ،تح عيون العميان بوضع يدهص واملرضى وفاملسيح أقام املوتى وشفى الربُ 

فإنه غري  ،كلمة اهللا وروحهفإن عزلت بوهم ذلك اجلسم عن   ،املقدس حنن نسجد إلله متأنِّس
فإذا أخذت مخس  ،ه، واآلخر تألَّه حبلول اإلله فيهد أن الواحد إلا نعتقِ ولكنَّ  ،معبود مسجود وال

 ات مسك مث وضعتها يف خزانة وأدخلتها يف منديل أال حتصل رائحة يف اخلزانة واملنديل؟ حبَّ 

 قال املسلم: نعم. -

ك هذه القوة والفعل، فكم هو مادة من املواد املخلوقة ميلِ قال الراهب: فإذا كان املسك الذي  -
د اعتمدته من ت فيه ألجل قصْ هلا مسكًنا وحلَّ  تْ فَ تقدر كلمة اهللا روحه اخلالقة األزلية إذا اصطَ 

 السياسة والتدبري؟".
ب إرسال جسم إىل البشر حىت يفهموا، ومع ق أن رددنا على حكاية الضرورة اليت توجِ وقد سبَ  -

من أن الرسل ذوو أجسام مثل سائر البشر، ومن مث كانت ًال هنا ما قلناه قب عيدَ فال بأس أن نُ ذلك 
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د اهللا، وإال فما القول يف ث عنها األنبا، وال حاجة إىل جتسُّ فيهم الكفاية لتأدية املهمة اليت يتحدَّ 
 الرسل السابقني؟ أكانوا آهلة متجسِّ 

َ
غم أ�م  وا املهمة رُ ة؟ أم أدَّ يز دين؟ إًذا فاملسيح ال ينفرد هبذه امل

كانوا بشرًا؟ إًذا فاملسيح مثلهم، قام بنفس املهمة اليت قاموا هبا، وال معىن للزعم بأنه من طبيعة 
 ،ألنه ال ضرورة هناك كما هو واضح ؛س هبا األنبا الدجالعلى حكم الضرورة اليت يدلِّ ًال إهلية نزو 

د بذلك وحه إىل مرمي العذراء حسبما يشهَ و كلمته ورُ ل اهللا ابنه وحبيبه الذي هأرسَ "أما قوله: 
فرجها فنفخنا فيها من روحنا" [سورة  ومرمي ابنة عمران اليت أحصنتْ "نبيك وكتابك بقوله: 

ت يف بطن مرمي، ومع ة وحلَّ إن اهللا اصطفى كلمته وروحه اخلالقة األزليَّ  :ويقول أيًضا ،التحرمي]
واحتجبت الكلمة  ،من اخلطية وكوَّنته كما شاءت بريًئا ا من طبيعة آدمذت جسمً ا اختَّ هلحلو 

م اجلسم قبل حلول الكلمة والروح، بل من دت به، ومل يتقدَّ وح اللطيف بذلك اجلسم واحتَّ والرُّ 
ألنه ال وجود هلذا الذي يقول يف  ؛ثب مثلَّ حلول كلمة وروح اهللا اخلالقة تكون اجلسم"، فهو كذِ 

نا أبًدا على اآليات القرآنية ه ربُّ دلنا هذا الكذاب الذي لن يكسِّبَ أي موضع من القرآن، وإال فلي
ه  ل ابنه وحبيبه الذي هو كلمته وروحه... إىل آخر هذا الكالم الذي نعدُّ إن اهللا أرسَ  :اليت تقول

 -ابًنا له عيسى ابن مرمي  يكون طلًقا أنْ لقد نفى القرآن نفًيا مُ  ،ردي يف جهنمكفرًا وشرًكا يُ 
ا أن دعا الكفار األرض وختر اجلبال هدًّ  رن وتنشقَّ إن السموات يكدن أن يتفطَّ  ًال:قائ -سبحانه 

عيسى ابن مرمي  إذ ال ينبغي أن يتخذ اهللا ولًدا، بل كل من يف السموات واألرض مبا فيهم ؛هللا ولًدا
قـُْلَت لِلنَّاِس  {أَأَْنتَ ساعتئذ: عيسى ابن مرمي  يوم القيامة عبًدا، ولسوف يسأل اهللا سوف يأيت اهللاَ 

ُذوِين َوأُمَِّي ِإَهلَْنيِ ِمْن ُدوِن اللَِّه} [املائدة:  عليه يف منتهى اخلشوع  ، ولسوف يردُّ ]116اختَِّ
{ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِيل َأْن أَُقوَل َما لَْيَس ِيل ِحبَقٍّ ِإْن ُكْنُت قـُْلُتُه فـََقْد َعِلْمَتُه تـَْعَلُم َما ِيف والعبودية: 

ُم اْلغُُيوب} [املائدة: نَـ  ل القرآن كذلك مل يقُ   ،]116ْفِسي َوَال أَْعَلُم َما ِيف نـَْفِسَك إِنََّك أَْنَت َعالَّ
{َونـََفَخ ِفيِه روح منه"، مثلما قال أيضا عن آدم: ""روح اهللا"، بل قال: عيسى ابن مرمي  إن :قط

الف ما يقوله األنبا الكذاب، الذي فهذا هو الذي يقوله القرآن، خب ،]9ِمْن ُروِحِه} [السجدة: 
 ليس له من مكان يليق به إال املراحيض!

كه فهذا ما أتُر  ،طاني دون أن ختتلِ حدتَ أما كيف تكون الطبيعتان اإلهلية والبشرية للسيد املسيح متَّ  -
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يأتيه اد وال اختالط؟ احلق الذي ال احتَّ  ،ن هبذالذهن األنبا الغيب، أما حنن فنربأ بأذهاننا أن نؤم

 - ع من األوضاعنه ال احتاد هنا وال اختالط على أي وضْ فه أالباطل من بني يديه وال من خلْ 

غم أننا ال نؤمن به وال عن كتابة هذا الكالم رُ  -سبحانه  -ونستغفره  -تعاىل اهللا عن ذلك 
ا واحًدا: فإما إن االحتاد معناه أن الطبيعتني أصبحتا شيئً  ،ر وال ندري كيف يكونره جمرد تصوُّ نتصوَّ 

أن تكونا قد أصبحتا كلتامها إهلية، وإما أن تكونا قد أصبحتا كلتامها بشرية، وإما أن تكونا قد 
ص وال هو لتا يف منتصف الطريق على طريقة احلل الوسط وأصبحتا شيًئا ثالثًا ال هو إهلي خالِ تقابَ 

األنبا بعد كل الذي قال فزعم أ�م ولقد أتى  ،لةلنا هذا املأفون هذه املعضِ  لَّ حُ وليَ  ،بشري حمض
لت طبيعته من س اإلله، أي حتوَّ س"! إًذا فقد تأنَّ سجدون لعيسى إمنا يسجدون "إلله متأنِّ حني يَ 

سة، ومل نعد أمام إله صايف األلوهية، بل إله" نصف نصف"! لكن صة إىل اإلهلية املتأنِّ اإلهلية اخلالِ 
ن "أن املسيح ذو طبيعتني: طبيعة إهلية وطبيعة إنسانية إ�م يعتقدو  :األنبا امللتاث يعود فيقول

د هلما مع استقرار ونفوذ إحدامها يف األخرى بغري اختالط وال انفصال"، وكأنك يا أبا زيد ال تسجُ 
 رحت وال جيت!

ر هني وقُتل، ما ذنبه ما دام غري إهلي؟ إن الذي شعَ  على الصليب وأُ مث هذا اإلنسان الذي تأملَّ  -
لب إًذا إذا كان اهللا أليس كذلك؟ فأين الرمحة اإلهلية يف عملية الصَّ  ،و هذا اآلدمي ال اهللاباألمل ه

لهم له هو نفسه هلا دو�م مث غافَ ص البشر من خطيئتهم األوىل من خالل حتمُّ قد أراد أن خيلِّ 
اهم هَّ ب نيابة عنهم؟ لقد وعد أن حيمل عن البشر مجيًعا خطيئتهم مث سفأحضر بشرًا مثلهم تعذَّ 

ل خطيئة البشرية واحًدا فقط من البشرية وترك الباقني، وهبذا يكون نه محَّ إأي  منهم؛ لها واحًداومحَّ 
م املسكني الذي ُكتب عليه الصلب والضرب ز عن الوفاء مبا وعد، وظلَ ب فيما قاله، وعجَ قد كذَ 

 والشتم واإلهانة والصفع والطعن وحده دون باقي البشر.

عليه األنبا  ابن اهللا" يردُّ "على الراهب البكاش تسمية النصارى للمسيح:  لشيخر اوعندما ينكِ  -

إن اهللا لو أراد أن "إن حممًدا قد قال يف قرآنك:  ًال:الكذاب الذي ال يعرف شيًئا امسه احلياء قائ
ها اوحه ومسَّ ر أن اهللا اصطفى كلمته ورُ يتخذ له ولًدا الصطفاه من ولد آدم" [سورة الزمر]، أفتنكِ 

 ر يف اهللا والدةلئال تتصوَّ  ،همك وكثافة عقلكظ فَ لَ ولًدا له؟ وإمنا نبيك حممد، ملا عرف من غِ 
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فانظر مدى الوقاحة اليت يتمتع  مل يلد ومل يولد"،،اهللا الصمد ،جسمية، قال لك: قل: هو اهللا أحد

فرتاه ميضي ساخرًا به وتضليله وتدجيله، إذ ال يبايل أن يكشف املسلمون كذِ  ؛هبا كاتب هذا اهلراء

ظ يف الطباع، أما لَ نا أن التوحيد غِ مث إنه بعد ذلك يريد أن يوِمه  ،وكأنه صاحب حق ،ًمامتهكِّ 
على أن صاحبه عبقري عميق  وال يصدُّ  ردُّ التثليث والتجسيد وعبادة البشر فهو الدليل الذي ال يُ 

ْصَطَفى ِممَّا َخيُْلُق اللَُّه َأْن يـَتَِّخَذ َوَلًدا َال  َلْو أَرَادَ {وصواب اآلية الكرمية هو:  هذا ،هم رقيق العقلالفَ 
مه أن اهللا لو أراد أن يتخذ له ولًدا فأين زعْ  ،]4[الزمر:  ُهَو اللَُّه اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر} هُ انَ حَ بْ َما َيَشاُء سُ 

مل  -سبحانه  -الصطفاه من ولد آدم؟ وعلى أية حال فوجود حرف "لو" يف اجلملة معناه أنه 
 -اذه ن اختِّ "؛ أي إحرف االمتناع لالمتناع"ى: د، ومن مث مل يتخذ ولًدا، وهذا احلرف يسمَّ رِ يُ 

ب كما أن قوله عقِ   ،ت بدورها فلم تتمَّ ألن مشيئته لذلك امتنعَ  ؛ع فلم يقعالولد امتنَ  -سبحانه 
سبحانه وتعاىل  -يد آخر على أنه هو تأك ،]4[الزمر:  ُهَو اللَُّه اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر} هُ انَ حَ بْ سُ {ذلك: 

 واحد أحد ال اثنان وال ثالثة بأية صورة من الصور! -

رجسية زاعًما أنه صياد ف وقاحة راوي احلدوتة عند هذا احلد، بل يستمر يف الغرور والنَّ وال تتوقَّ  -

 ،لطبخم للذبح والسلخ واإال أن يقع يف يده ويستسلِ  -الشيخ  الذي هو -ماهر ال يستطيع الظيب 
لين من قرآين كأنه صياد حياول الظيب ويأخذ عليه الدروب ين بأقواله، وجيادِ إنه يصيدُ "يقول الشيخ: 

: الً وينتشي الراهب فيمضي يف الغرور والنرجسة قائ ،من اجلن" بل، فال شك أن له تابًعاوخمارج السُّ 
ا أنا عليه لتعرف الصدق وقفك على مدنيك مين وأُ صيدك وأُ بت يف إطالة الشرح لكي أَ وهلذا تعِ "

 :ما كل هذا التواضع يا موالنا؟ مث يستمر يف الوقاحة والكذب فيقول للشيخ ،"واحلق وختتاره طائًعا
يا  ،وحه"ق احلق بكلمته ورُ إن " كتابك ونبيك يشهدان لديين باحلق اليقني بقوله: إن اهللا حقَّ 

 تعاىل - ، هذا الذي يقول؟ أمل يقرأ قولهةرى أين يف القرآن، أو حىت يف السنَّ للوقاحة والكذب! تُ 
رَاَد أَْن َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَميَ ُقْل َفَمْن َميِْلُك ِمَن اللَِّه َشْيًئا ِإْن أَ { :-

يًعا َولِ  نَـُهَما ْخيُلُق  اتِ وَ مَ سَّ لَِّه ُمْلُك الْ يـُْهِلَك اْلَمِسيَح اْبَن َمْرَميَ َوأُمَُّه َوَمْن ِيف األْرِض مجَِ َواألْرِض َوَما بـَيـْ
]؟ إن هذه اآلية وحدها لكفيلة بإخراس ذلك 17 [املائدة: َشْيٍء َقِديٌر} َما َيَشاُء َواللَُّه َعَلى ُكلِّ 

د لكتاب يشهَ  -عليه وعلى أخيه عيسى الصالة والسالم  -س! وإذا كان الرسول حممد املدلِّ 
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قهم على تأليههم لعيسى، فلم ال يؤمن هذا الراهب مبحمد إًذا ويوافِ  ،احلايل باحلقالنصارى 

  اهللا على كل مفرتٍ  ف هو وأمثاله عن التطاول عليه وعلى الكتاب الذي جاء به؟ أال لعنةُ ويكُ 

 كذاب!
فيحكي لنا قصة عن  ؛ق احلدوتة يف جولة من جوالت احلكايات الشعبية املسليةمث يأخذنا ملفِّ  -

فة الطول ال يهمنا منها إال ما انتهت به من قضاء اهللا على قوة الشر يف العامل مبجيء إبليس مسرِ 
يف قبضة إبليس وحبس هذا له يف هاوية  -سبحانه  -املسيح (الذي هو اهللا عندهم) ووقوعه 

هلية اليت كان فة اهللا له يف النهاية حبقيقته اإلاجلحيم فرتة من الزمن وتعذيبه وإهانته إياه، مث مكاشَ 
م أنا ال أحكُ ": الً ين قائآلبدعليه بالبقاء يف اجلحيم أبد ا -سبحانه  -وُحكمه  ،لها اللعنيجيهَ 

ورك يرجع إليك، وتكون يف هذه مك يعود إىل رأسك، وجَ ألن ظلْ  ؛عليَّ  متَ عليك إال مبا حكَ 
ر ، وأمَ الً قول يف ذلك املارد فعومع كالم امللك حصل ال ،ًال بتلك الرباطاتًدا مغلو اهلاوية دائًما مؤبَّ 

ا، وعاد امللك إىل قصره قاهرًا رس درًسا كليًّ دْ امللك خبراب ذلك السجن وبإطالق من فيه وأن يُ 
إله هذا يا  أيُّ  د يف األغالل يف قعر اجلحيم!بس اإلله ويصفَّ اهللا أكرب! مل يبَق إال أن حيُ  ،ظافرًا"

إىل قصره قاهرًا ظافرًا أنه قبل ذلك مل يكن قاهرًا وال  رى؟ كذلك فمعىن أن اهللا عاد يف النهايةتُ 
كما رأينا يف اهلاوية   اهللاَ  س الشيطانُ ظافرًا، وهذا أمر طبيعي حسب عقيدة األنبا املأفون، فقد حبَ 

عظيم! ومعىن هذا أيًضا أن إبليس قد اندحر منذ  ر اهللا العظيم من كل كفرٍ أستغفِ  ،بهده وعذَّ وقيَّ 
به حقائق احلياة، وإال فما معىن أن األديان األخرى غري ا، وهو ما تكذِّ ارًا �ائيًّ ذلك التاريخ اندح

النصرانية ال تزال موجودة؟ أليست هذه األديان يف اعتقادهم من صنع الشيطان؟ والنصارى 
وال  ،وننمُّ قون وال يَ وال يسرِ  ،وال يكذبون ،طئونني ال خيُ قد أصبحوا مالئكة طُوباويِّ وَ أنفسهم، أَ 

 مون أو يتحاقدون؟وال يتظالَ  ،وال يزنون وال يشربون اخلمر ،قوننافِ يغتابون وال يُ 
إىل يوم البعث، فوعده اهللا  هلَ هِ دء اخلليقة من ربه أن ميُ أما يف القرآن فقد طلب الشيطان يف بَ  -

وهذا ما م األنبا يف كالمه الطفويل، كما يزعُ   هزميته النهائية بعدُ  ن الشيطان مل تتمَّ إأي  بذلك؛
ِئَكِة َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمَال { يف سورة "احلجر": -سبحانه  -يقول  ،مسه يف احلياة من حولنا ملًسانلْ 

فَِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فـََقُعوا لَُه *   َخاِلٌق َبَشرًا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َمحٍَإ َمْسُنونٍ ِإينِّ 
قَاَل يَا *   إِبِْليَس َأَىب َأْن َيُكوَن َمَع السَّاِجِدينَ ِإالَّ *  َد اْلَمالِئَكُة ُكلُُّهْم َأْمجَُعونَ َفَسجَ *  َساِجِدينَ 

 أٍ ْسُجَد لَِبَشٍر َخَلْقَتُه ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن محََ قَاَل ملَْ َأُكْن ِألَ *   َتُكوَن َمَع السَّاِجِدينَ إِبِْليُس َما َلَك َأالَّ 
َها فَِإنََّك َرِجيمٌ  قَالَ *  َمْسُنونٍ  فَأَْنِظْرِين ِإَىل  قَاَل َربِّ *  ينِ َوِإنَّ َعَلْيَك اللَّْعَنَة ِإَىل يـَْوِم الدِّ *  فَاْخرُْج ِمنـْ
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َعثُونَ  َننَّ َهلُْم زَيـِّ ِمبَا أَْغَويـَْتِين َألُ  قَاَل َربِّ *  ِإَىل يـَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلومِ *  قَاَل فَِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظرِينَ *  يـَْوِم يـُبـْ

ُهُم اْلُمْخَلِصنيَ *  ْغوِيـَنـَُّهْم َأْمجَِعنيَ ْرِض َوَألُ ِيف اْألَ  ِإنَّ * قَاَل َهَذا ِصرَاٌط َعَليَّ ُمْسَتِقيٌم *  ِإال ِعَباَدَك ِمنـْ

َهلَا *  َلَمْوِعُدُهْم َأْمجَِعنيَ  َوِإنَّ َجَهنَّمَ *  َمِن اتـَّبَـَعَك ِمَن اْلَغاِويَن ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن ِإالَّ 
َعُة أَبـَْواٍب ِلُكلِّ  ُهْم ُجْزٌء َمْقُسومٌ  َسبـْ ٍم آِمِنَني اْدُخُلوَها ِبَسَال *  ِإنَّ اْلُمتَِّقَني ِيف َجنَّاٍت َوُعُيونٍ *  بَاٍب ِمنـْ

َها َال *  َونـََزْعَنا َما ِيف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقابِِلنيَ *   َميَسُُّهْم ِفيَها َنَصٌب َوَما ُهْم ِمنـْ
 ].48 - 28[احلجر:  ِمبُْخَرِجَني}

م أن عقيدة الصليب كانت موجودة على عهد موسى س يف الكذب واجلهل فيزعُ ويستمر املدلِّ  -
  بنو إسرائيل، مث عاد هبا عليه بعد ذلكًضا حىت عَرب بعصاه البحر عرْ  إذ شقَّ  -عليه السالم  -

ذ اهللا بين إسرائيل وأنقَ  ،فالتأم، فرمست العصا هبذه الطريقة صورة الصليب، وحصلت الربكةًال طُو 
ثل كانت هناك حيات  وباملِ  ،ك هبمفتِ ويريد أن يَ  ،دهمطارِ من اهلالك على يد فرعون، الذي كان يُ 

حمه عرًضا، بعد على رُ  ع إحداهاموسى وضَ  ًكا لوال أنَّ هلِ كثرية يف الربية بعد اخلروج تلدغهم لدًغا مُ 
وقد وجدنا يف القدمية "وهذا نص كالم الكذاب:  ،ها بالطول فلم تأِت بنتيجةأن كان قد وضع

 ،)27 - 21، 4(خر  ؛"بعودهتا عليه عرًضا طقهًال مث ا رمسا له من شق البحر بالعصا طو إهليًّ الً فع
فقال اهللا  ،يًتاغ الشعب لدًغا ممُ ات تلدَ وملا كان موسى وشعبه يف الربية معسكرًا خرجت عليهم حيَّ 

كل من نظر إليها من الشعب ما   فإنَّ  ،عها على رمح عالٍ ع لك حية من حناس وارفَ ملوسى: اصنَ 
عها على رمح طويل فما أغنت الشعب فصنع موسى احلية ووضَ  ،غهاات ولدْ ش احليَّ ميوت من �ْ 

ا وصارت برسم صليب مل ميت من فلما وضعها عرضً  ،فقال اهللا ملوسى ضع احلية عرًضا ،شيًئا
 )". 9 - 6 ،21(عدد  الشعب أحدٌ 

يانة هذا الراهب س لريى القارئ بنفسه مدى خِ ني يف الكتاب املقدَّ وا إىل النصَّ واآلن تعالَ  -
وتدليسه، ونبدأ بالنص األول اخلاص بانشقاق البحر والتئامه، وهو موجود يف اإلصحاح الرابع 

ومد موسى يده على البحر، 21"رابع كما جاء يف احلدوتة التافهة: فر"اخلروج" ال العشر من سِ 
فدخل بنو  ،املاء وانشقَّ  ،فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل، وجعل البحر يابسةً 

عهم املصريون وتبِ 23 ،سارهمط البحر على اليابسة، واملاء سور هلم عن ميينهم وعن يإسرائيل يف وسَ 
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يع الصبح أن زِ وكان يف هَ 24 ،باته وفرسانه إىل وسط البحرع خيل فرعون ومركَ مجي ،ودخلوا وراءهم

ع بكر ج عسكر املصريني، وخلَ ف على عسكر املصريني يف عمود النار والسحاب، وأزعَ الرب أشرَ 

 ،ل املصريني عنهم"قاتِ �رب من إسرائيل، ألن الرب يُ "فقال املصريون:  ،لةم حىت ساقوها بثقمركباهتِ 
 ،رسا�م"يدك على البحر لريجع املاء على املصريني، على مركباهتم وف مدَّ "الرب ملوسى: فقال 26
ئمة، واملصريون هاربون بح إىل حاله الداموسى يده على البحر فرجع البحر عند إقبال الصُّ  فمدَّ 28

 ع جيشركبات وفرسان مجيى مَ فرجع املاء وغطَّ 28 ،ط البحرفدفع الرب املصريني يف وسَ  ،إىل لقائه

وا على وأما بنو إسرائيل فمشَ 29 ،منهم وال واحد مل يبقَ  ،فرعون الذي دخل وراءهم يف البحر
وكما يالحظ القارئ بنفسه ال  ،ء سور هلم عن ميينهم وعن يسارهم"اليابسة يف وسط البحر، واملا

مرة وإىل القارئ  ،لطول أو عرض وجود ملا افرتاه الكذاب على أي حنو، فليس يف النص ذكرٌ 
موسى يده على البحر، فأجرى الرب البحر بريح  ومدَّ "أخرى ما قيل يف انشقاق البحر والتئامه: 

املاء، فمد موسى يده على البحر فرجع البحر  شرقية شديدة كل الليل، وجعل البحر يابسة وانشقَّ 
 عند إقبال الصبح إىل حاله الدائمة".

قة، ل الرب على الشعب احليات احملرِ فأرسَ 6"رمح:  بالنص الثاين اخلاص باحليات والمث نثينِّ  -
نا إذ أقد أخط"فأتى الشعب إىل موسى وقالوا: 7 ،شعب، فمات قوم كثريون من إسرائيلغت الفلدَ 

 ،جل الشعبى موسى ألفصلَّ  ،إىل الرب لريفع عنا احليات" منا على الرب وعليك، فصلِّ تكلَّ 
 ،ر إليها حييا"غ ونظَ ها على راية، فكل من ُلدِ عْ وض ،قةع لك حية حمرِ اصنَ "فقال الرب ملوسى: 8
 حية عها على الراية، فكان مىت لدغت حية إنسانًا ونظر إىلفصنع موسى حية من حناس ووضَ 9

هيه؟ ترى أين الطول والعرض يف هذا الكالم؟ وحىت لو كان الكالم الذي زعمه  ،النَُّحاس َحيْيا"

 صحيًحا، فكيف فاته أن الصليب دليل على أن من س عن الصليب يف هاتني القصتنيهذا املدلِّ 
/ 21ر "التثنية" (فْ كما قال الكتاب املقدس نفسه؟ جاء يف سِ   ؛مات عليه فهو ملعون من اهللا

ه على خشبة، فال تبت جثته على ل وعلقتَ ها املوت، فقتِ ة حقُّ يَّ طِ وإذا كان على إنسان خَ "): 23
ل اللعنة رى هل من املمكن أن تتحوَّ تُ  ،ق ملعون من اهللا"علَّ فنه يف ذلك اليوم، ألن املاخلشبة، بل تدِ 

 إىل بركة؟ 
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ا بني ه حقًّ دُّ ونضحك كثريًا حينما نسمع الراهب يسأل الشيخ املسلم عن الدين الذي يعُ  -

! ترى علم"ما أَ ": الً الشيخ قائ األديان األربعة: اإلسالم أم النصرانية أم اليهودية أم الصابئة؟ فريدُّ 

ه د أنه هو وحدَ ويؤكِّ  ،نافح عن دينهه يُ ن احلدوث، وخباصة بعد أن كان الشيخ لتوِّ ذا ممكِ هل ه
 :يف قولك قتَ قال الراهب: صدَ "الدين الصحيح؟ وها مها ذان سؤال الراهب وإجابة الشيخ عليه: 

واألديان أربعة: صابئ ويهودي ومسلم ونصراين، فأي  ،امي عنهق دينه وحيُ إن كل ذي دين حيقِّ 
كان الشيخ املسلم قبل ذلك قد و  ،ع من اهللا؟ قال املسلم: ما أعلم"منها عندك الدين احلق املوضو 

قال املسلم: السماء واألرض "أن اإلسالم هو ذلك الدين احلق ال سواه:  - كما قلتُ   - أكَّد
د ى نبيه حممله علأنزَ  -تعاىل  -وإن اهللا  ،ن أن ديين وكتايب هو احلق اليقنيواملالئكة والناس يشهدو 

كيف يكون ذلك؟ وأخريًا فليست هذه احلدوتة هي   ،ى ورمحة من رب العاملني"املصطفى نورًا وهدً 
ني مساجلة أخرى بني شخصني ومهيِّ ًال ع السريان مثفة من نوعها، فقد صنَ لة الوحيدة املزيَّ املساجَ 

 ؛ا وقعت يف عصر املأمونمها عبداهللا إمساعيل اهلامشي وعبداملسيح بن إسحاق الكندي، وزعموا أ�
قه أليب عبيدة اخلزرجي باسم "بني اإلسالم (انظر د. حممد أبو شامة يف مقدمة الكتاب الذي حقَّ 

 باهلامش). 43واملسيحية" / مكتبة وهبة/ 

بة تليق باملقام، فجاءت �ايتها على وال يرضى الكاتب الكذاب أن تنتهي احلدوتة دون كذْ  -

نا مبا بَّ عت لُ أنك قد أزعجت فكرنا وزعزَ  -تعاىل  -م اهللا لم: لقد علِ قال املس"النحو التايل: 
 ،ك، فقد أفخرت أهل دينكوهللا درُّ  ،بنا عندك سؤال أحسنت يف اخلطاب وإيراد اجلواب، فلم يبقَ 

 ،ربك إلينارغبة بقُ  ؛ر لسألناك يف املقام عندناخوانك، ولوال حنن على سفَ إنت وزيَّ  ،لت أوطانكومجَّ 
 نا من مال ودار.اك فيما خيصُّ فنوصرَّ 

ا أسأنا يف اخلطاب لقد قابلتمونا باإلحسان، وإن كن ،قال الراهب: جزاك اهللا عنَّا خريًا وإنعاًما -
ل على ذلك اخلبيث فجأة!)، فهذا من ظنا يف اجلواب (انظروا إىل األدب الكاذب الذي نزَ وأغلَ 

 ؟شيمة أهل األدب واألحساب واألنساب، فإىل أين السفر
 قال أبو ضاهر: إىل مكة أنا والشيخ أبو سالمة نزور البيت احلرام. -

 راقكم، فقد كنُت آنسُت بكم.فِ  ل عليَّ ثقُ ويَ  ،كمعدُ شين بُ وحِ قال الراهب: يُ  - 
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 وتأنس بنا. ،س بكبنا فنأنَ صحَ اهر: يا ليتك أن تَ قال أبو ض -
 .وساويت ذايت بكم ،كمبتُ م بصحبيت صحِ قال الراهب: إن رضيتُ  -

 ا.ال وكربَّ فهلَّ  -
ح فتشرَ  ،بتين كفيتك كلفة ما حتتاج إليه من ركوب وماء وزادقال أبو ضاهر: ورب احلج إن صحِ  -

ج عنك من عيشتك القشفة فأفِر  ،ز عليك ذاتكوتعِ  ،وتقر عينك ،وتطيب نفسك ،كصدرَ 
 ريك ما مل تره بنظرك من اآليات واملعجزات.وأُ  ،وحياتك املتعبة

 ريين مبكة من اآليات؟ماذا تُ  :دينك فقل يل يا أبا ضاهر حبقِّ قال الراهب:  -
هبا، بل ًال إىل مكة مرتني، وهذه الثالثة، ولست أنا جاه حجيتقال املسلم: أنا، يا راهب، قد  -

 خبري مبا فيها.
 وأخريًا.الً ف يل ما هناك وما نراه أو ربًا إليك، فصِ قال الراهب: فقد زدتين رغبة فيك وقُ  -

 املسلم: أول ما أُ قال  -
ُ
ريك احلجازيات الاليت تشوق وأُ  ،جيزك احلجازطربات أنين أُ ريك من امل

حور  راف، كأ�نَّ طاف نظاف، مالح ظُ لُ  ،ليق هبن امللبوسر هبن النفوس، ويَ سَ إليهن الصفاة، وتُ 

 ة الصاحلني.العني، يف جن
 قال الراهب: فهل جند عندهم مقاًما؟  -

 .قال املسلم: مهما شئتَ  -
 ريين بعد احلجازيات؟م مبراده: وماذا تُ هازئًا به، وذاك ال يعلَ  :قال الراهب -

ىن يف صباح ذلك اليوم، وترى فإذا احلج طوائف قال املسلم: وترى، يا راهب، احلج جيتمع يف مِ  -
ويضربون بالدفوف ويقولون: يا صباح الربكات، من مىن إىل  ،قون بالكفوفصفِّ يسريون ويُ 

 عرفات!
 ل الراهب: ومن عرفات إىل أين؟قا -

 قال املسلم: إىل مكة. -
 ة؟قال الراهب: وماذا تريين مبكَّ  -

األسود وبئر زمزم والعروة الوثقى والكوز األخضر والكعبة وظهر اجلمل  رَ ريك احلجَ قال املسلم: أُ  -
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 وقرب احلسن واحلسني".

امد! أهناك باهللا عليك مسلم صف به ذلك اجلمدى الضالل الذي يتَّ  -أيها القارئ  - فانظر -

ل عنه ب لدينه جيادِ ًما، بل إماًما من أئمة املسلمني شديد التعصُّ (بله أن يكون ذلك املسلم عالِ 
إنه يذهب للحج كي يستمتع مبرأى النساء هناك،  :دال، ال واحًدا من عوام الناس) يقولجِ  أعنفَ 

لنصراين كافر؟ وال يكتفي الراهب الكذاب اًدا على املسلمات العفيفات ل قوَّ عن أن يشتغِ ًال فض
 بأن قد فضَ 

ُ
م أن إذ يزعُ  ؛خزية، بل يضيف هلا فضيحة أخرى أشد إخزاءحه اهللا هذه الفضيحة امل

يف مكة مع الكعبة  ريه يف تلك الرحلة قرب احلسن واحلسنيا أن يُ الشيخ املسلم قد وعده أيضً 
أين يا ترى يوجد الكوز األخضر هذا؟ وما فهل قربا احلسن واحلسني يف مكة؟ و  ،والكوز األخضر

حور العني" وال "بيت احلرام" كما جاء على لسان الشيخ "وظيفته؟ كذلك فاملسلمون ال يقولون: 
ليس ذلك فقط،  ،احلور العني" و "البيت احلرام"ف عقول أصحاهبا، بل "فة ختلُّ يف احلدوتة املتخلِّ 

م على لسان انغماًسا يف محأة الفضائح، فنراه يزعُ زداد هذا الكذاب بل اقتضت مشيئة اهللا أن يَ 
ألن  ؛اه سري احلجيج إىل عرفات، عاكًسا جبهله الفاضح اجتِّ ًىن قون من مِ جاج ينطلِ الشيخ أن احلُ 

جاج ال عن ذلك فإن احلُ ًال وفض ،يت قبل املبيت مبًىن كما هو معروفالوقوف بعرفات إمنا يأ
ون صلُّ حيث يُ  ؛فةبعد الغروب إىل املزدلِ ًال بل يذهبون أو  مباشرة، قون من عرفات إىل مًىن ينطلِ 

وهذا اخلطأ األبله مما ال  ،لون رحلتهم من هناك إىل مًىن بيتون، مث يواصِ املغرب والعشاء مجًعا ويَ 
ق له احلج قبل هذا مرتني  ميكن أن يقع فيه مسلم عادي، فما بالك بشيخ من أئمة املسلمني سبَ 

خف الذي يقوله عن الغناء وضرب الدف والتصفيق بالكف وما يه فالسُّ كما جاء يف احلدوتة؟ وعل
 ،ن على كالمهعى أن األمري قد أمَّ فادَّ  ،بن له الكذِ ع له إال عقله املخبول الذي زيَّ إىل ذلك ال منبَ 

 
ُ
 ،المكيف ك ، يا راهبجدتَ أَ "فيها شيًئا ينبغي تصويبه:  ومل يرَ  ،مةفحِ وأبدى إعجابه بردوده امل

واهللا أن يكون  ومثلك جيب ،نت وطنك ودينكوزيَّ  ،طابكوأبلغت يف خِ  ،يف جوابك وأحسنتَ 

ب"! وفوق فسلنا ما شئت، فعندنا ما حتُ  ،ب يف الدِّين عنهماطَ هم ومن خيُ مَ إمام النصارى ومقدَّ 
غري آخر  نت وطنك"، وكأنه كان لألنبا وطنٌ زيَّ "م أن األمري قال لألنبا: فة تزعُ هذا فاحلدوتة املتخلِّ 

دوية يف  زية مُ طة خمُ قْ سقط كاتب احلدوتة سَ اململكة األيوبية املسلمة! أرأيت، أيها القارئ، كيف يَ 
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زة ز املسلمني وخْ مه! مث إن الكاتب احلقود، بعد ذلك كله، يأىب إال أن خيِ كل خطوة ينقل فيها قدَ 

الواقع أن  ،يدري الراهب كان يسخر من أبو ضاهر وهو من بالدة عقله ال إنَّ  :ة، فيقولسامَّ 

 البليد العقل ليس شخًصا آخر سواه هو وراهبه.
 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/

	بين المسيح والنبي محمد في القرآن والإنجيل (16)
	حقائق الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة
	الرد على ضلالات زكريا بطرس

